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Formanden
har ordet
Kun nullermænd
kommer af ingenting…
Af Michael Kavin

S

om det vil fremgå andetsteds i
bladet tages årligt en pæn række
opgaver op af EFU eller andre på vegne af Dansk Entomologisk Forening
(DEF) og dermed de netto ca. 550 dan-

EFU´s formand Michael Kavin
under årets plenarmøde
(Foto: J. Boe Runge)
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ske medlemmer af de seks foreninger,
der er tilknyttet DEF.
Det kan være alt fra helt konkrete
sager af forvaltningsmæssig karakter
over bidrag til fredningssager, undersøgelser af lokaliteter, deltagelse i
internationale netværk, deltagelse i
projekter osv., redaktion af og bidrag
til dette tidsskrift og - ikke at forglemme - de mange praktiske og administrative opgaver der knytter sig til det
at drive en forening.
Det er i høj grad Tordenskjolds få
soldater, der igen og igen må holde for
ved løsningen af fællesskabets opgaver, og der skal derfor lyde en stort
tak til disse for deres indsats.
Men da også soldater går på pension
eller efterhånden – og med rette –
synes, at nu har de taget deres tørn,
så tynder det ud i rækkerne.
Nu er det jo sådan, at der ikke er
noget der kommer af ingenting, undtagen nullermænd. Så skal vi også på
længere sigt kunne yde noget som
forening og sikre at der også fremover
er kyndige insektfolk, så er der et påtrængende behov for nye hænder til
mange forskellige ting - for eksempel
udvikling af vores hjemmeside, arbejdet med et dansk overvågningsprojekt
for dagsommerfugle, samarbejde med
medierne og de tidligere nævnte ofte
lidt kedelige administrative og praktiske opgaver.
Jeg er sikker på at I må findes et
eller andet sted derude og bare venter
på at blive opdaget – eller måske snarere opdage, at der er brug for jer! Er
I der og læser I denne leder, så betragt den som en slags jobopslag og
meld jer endelig og ufortøvet til undertegnede.
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Kort over Hedemoserne Lundmose og Grønmose ved Sandfeld
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Overvågning
af Lundmose
og Grønmose
ved Sandfeld
Da området er
omkranset af plantninger af potentielt
invasive arter, vil det
være nødvendigt
kontinuerligt at
holde denne opvækst
tilbage

vurdering af områdets tilstand med
særlig henblik på billefaunaen. Denne artikels forfatter varetog undersøgelsen med i alt 10 besøg i 2009, en
enkelt gang ledsaget af Lars Skipper
og Werner Meng. Herudover har Viggo Mahler venligst bidraget ved bestemmelsen af vanskelige billearter.
Alt materiale indsamlet i 2009 opbevares på Naturhistorisk Museum i
Århus, og alle fotos er taget i området
af forfatteren.
Vurdering af billefaunaen
Ligesom den tidligere overvågning
beror undersøgelsen i 2009 til dels på

Af Søren Tolsgaard

H

edemoserne Lundmose og Grønmose ved Sandfeld blev i 1984
efter anmodning fra områdets ejer
omfattet af en fredning, der tilsigter
at bevare den næringsfattige og lysåbne tilstand, som moserne befandt sig i.
En anledning til dette usædvanlige
initiativ var, at områdets særegne
billefauna igennem en årrække var
blevet undersøgt af Viggo Mahler og
Kristian Arevad. Sidstnævnte havde
desuden udarbejdet flere forslag til
pleje samt en artsliste fra området.
I foråret 2009 henvendte IkastBrande Kommune sig til EntoConsult
med en forespørgsel om en fornyet
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Fig. 1. Lille guldløber (Carabus nitens)
(Foto: S. Tolsgaard)
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punkter, hvor besøgene fandt sted. I
forhold til den tidligere undersøgelse
blev derfor lagt mindre vægt på de
akvatiske biotoper og større vægt på
de terrestriske biotoper. Dette har
medført, at der er ret stor forskel
imellem den tidligere og den nye
artsliste, mens det samlede artsantal
til gengæld er øget betragteligt fra
172 (Arevad, 1992) til nu i alt 268
billearter.
Blandt de rødlistede løbebiller
blev Carabus nitens (fig. 1), Carabus
arvensis (fig. 2) og Agonum ericeti (fig.
3) genfundet. Disse arter synes udelukkende knyttet til områdets nordvestlige, fugtige og overvejende lyng-

Fig. 2. Lyngløber (Carabus arvensis)
(Foto: S. Tolsgaard)
fangst i faldgrubefælder, især af løbebiller og rovbiller, idet mange af disse
overvejende nataktive biller ellers kan
være vanskelige at finde. Der blev
nedgravet 40 fælder i 10 dage sidst i
april samt 10 fælder i 5 dage i slutningen af august. Fælderne var giftfrie
og blev derfor røgtet med 2 - 4 dages
mellemrum, idet der blev taget belæg
af alle arter, hvorefter de overskydende eksemplarer blev genudsat.
Herudover blev der samlet under
sten og grene mv., samt ved at ketsje i
vegetationen og i områdets pytter og
tørveskær. Sæsonen var dog så tør i
2009, at moserne og de temporære
pytter var delvis udtørrede på de tids-
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Fig. 3. Højmosekvikløber
(Agonum Ericeti) (Foto: S. Tolsgaard)
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klædte biotoper. Især de partier, hvor
jordoverfladen er delvis nøgen, synes
gunstige for disse arter, således bl.a.
et smalt, tværgående areal midt i området, som for nylig er blevet skrællet,
og hvor især klokkelyng spirer frem.
Andre nævneværdige løbebiller i området er Cicindela campestris (fig. 4)
og Agonum sexpunctatum. Desuden
forekom den store rovbille Platydracus stercocarius, mens Platydracus
fulvipes ikke blev genfundet. Alt i alt
synes stadig god mulighed for at vedligeholde dette lyngområde og den
tilknyttede billefauna.
Mod sydøst findes et ret fugtigt,
delvis piletilgroet og i foråret delvis

nøgent og oversvømmet område, som i
løbet af sommeren dækkes af græsser,
star og ranunkel mv. Her har den
rødlistede moseløber (Carabus clathratus) antagelig holdt til, men synes
desværre ikke længere at forekomme.
Fortsat findes dog sjældnere løbebiller
som Blethisa multipunctata, Agonum
versutum, Stenolophus mixtus og Pterostichus rhaeticus. De rødlistede
løbebiller Nebria livida, Patrobus assimille og Bembidion humerale lykkedes det derimod heller ikke at genfinde og forholdene kunne tyde på, at det
sydøstlige vådområde er truet af faktorer som eutrofiering og tilgroning.
De åbne vandområder blev som

Fig. 6. Grønmose med uønsket opvækst af fyr, i baggrunden af motivet
ses den sydlige ende af Sandfeld Plantage. (Foto: S. Tolsgaard)
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til hedevegetationen, særlig lyng, birk
og pil, her kan bl.a. nævnes fund af
Agrilus viridis, Sericus brunneus, Coccinella hieroglyphica, Hippodamia
septemmaculata, Chrysomela collaris,
Lochmea suturalis, Lochmea caprae,
Caenorhinus nanus og Deporaus betulae, mens kobberguldbassen (Potosia
cuprea) i larvestadiet ofte lever i tilknytning til skovmyrernes tuer.
Et antagelig gradvis stigende antal billearter er dog tilknyttet invasive
plantearter i området, bl.a. et betydeligt antal bladbille- og snudebillearter
på tidsel, gyvel, rejnfan og røllike.

Fig. 4. Grøn sandspringer (Cicindela
campestris) (Foto: S. Tolsgaard)
nævnt ikke særlig grundigt undersøgt,
hvilket fremgår af et meget beskedent
artsantal for bl.a. vandkalve i den nye
undersøgelse, og det er derfor ikke
muligt på dette grundlag at afgøre,
hvorvidt der er sket ændringer i den
akvatiske billefauna. Den ovenfor
nævnte tilgroning i de sydøstlige vådområder synes dog også uheldig i denne forbindelse, og det bør nævnes, at
fodring af ænder finder sted i det store
tørveskær mod sydvest, hvilket er
uheldigt i forhold til områdets hidtil
ekstremt næringsfattige status.
Indsamlingerne i vegetationen og
i de tørre biotoper var som nævnt
grundigere end i de tidligere undersøgelser. En hel del billearter er knyttet
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Iagttagelser af andre
dyr og planter
Udover insekter kan nævnes at skovfirben (Zootoca vivipara), hugorm
(Vipera berus), snog (Natrix natrix) og
spidssnudet frø (Rana arvalis) forekom talrigt i området. Den rødlistede
mariehøneedderkop (Eresus sandaliatus) (fig. 5) blev konstateret i faldfælderne på de små klitter midt i området, mens stor piratedderkop (Pirata
piscatorius) blev fundet i det sydøstlige moseområde.
Starskjoldtæge (Eurygaster testudinaria), lille bispetæge (Aelia klugi),
enebærbredtæge (Chlorochloa juniperina) og mosebredtæge (Rhacognathus
punctatus), som alle blev fundet, er
gode indikatorarter for områdets naturkvalitet. Frøtægerne Macrodema
microptera og Pterotmetus staphyliniformis samt den store nymfetæge Nabis lineatus er ligeledes gode indikatorarter for henholdsvis tørre og mere
fugtige hedebiotoper. Hedegræshoppen (Metrioptera brachyptera), en karakteristisk løvgræshoppe i fugtige
hedebiotoper, forekom talrigt i områ-
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Fig. 5. mariehøneedderkop (Eresus
sandaliatus ) (Foto: S. Tolsgaard)
det. Ildsvirrefluerne Platycheirus
granditarsa og Platycheirus rosarum
fløj begge ganske talrigt i det sydvestlige moseområde, og her forekom desuden kuglebærersvirrefluen Sphaerophoria menthastri, mens tørvesilkesvirrefluen (Sericomyia silentis) fløj
over hele området. En enkelt pottemagerhveps (Eumenes pedunculatus)
blev konstateret, mens Dukatfugl
(Lycaena vigaurae) blev observeret i
den nordlige del af området.
Indsamlingerne i 2009 omfatter et
stort antal insekter og edderkopper
mv. udover de ovenfor nævnte arter.
Artslister for nogle af disse grupper
vil evt. senere kunne blive tilføjet undersøgelsen, når materialet er blevet
gennemgået af diverse eksperter.
Forslag til naturpleje i området
De overvejende lyngdækkede arealer i
områdets nordvestlige del er i øjeblikket forholdsvis åbne og kun i ringe
grad tilgroet af træer og buske. Spredt
birke- og pilekrat forekommer dog og
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har sin berettigelse på denne biotop,
men bør ikke blive for omfattende.
Opvækst af nåletræer, glansbladet
hæg, gyvel og andre ikke hjemmehørende arter må derimod betragtes som
uønsket.
Da området er omkranset af
plantninger af sådanne, potentielt
invasive arter, vil det være nødvendigt kontinuerligt at holde denne opvækst tilbage. Langs områdets randzoner sker der endvidere en udvaskning af næringsstoffer fra plantageområderne, som danner grundlag for
opvækst af en næringskrævende urtevegetation, som tidsel, nælde, rejnfan
og røllike mv. En sådan spredning er
naturligvis ikke ønskelig i de næringsfattige hedebiotoper og bør så
vidt muligt begrænses.
Det er af stor betydning at hedevegetationen af og til forynges, fortrinsvis via afskrælning, hvor det er
vigtigt, at man efterfølgende fjerner så
stor en del af den afskrællede vegetation som muligt. Bliver lyngen for
gammel vil den ofte blive voldsomt
angrebet af lyngbladbiller, hvilket lige
i øjeblikket kun finder sted på enkelte
mindre pletter, især på de forholdsvis
tørre arealer midt i området, som ligger i læ af en tiltagende fyrreopvækst.
Et antal skovfyr ønskes muligvis
bevaret som basis for større variation
i området, bl.a. ved at tiltrække vildt
og fugle, men tilgroning vil givetvis
udgøre et problem, idet frøene spredes
og træerne vokser med stor fart og
giver læ for yderligere opvækst af løvtræer, gyvel, græsser og urtevegetation (fig. 6). Alternativt kunne man
forsøge at reproducere områdets fåtallige enebær, som er meget lettere at
holde i skak.
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Som nævnt synes opvækst af pil i
de sydøstlige moseområder at have
taget fart. Der bør givetvis bevares en
del pilekrat, især af krybende pil, men
en udtynding synes påkrævet, også
fordi den større fordampning fra tættere krat er med til at udtørre det lavvandede moseterræn. Som nævnt er
det også betænkeligt, at der foregår
fodring af vildt og ænder i området, da
det indebærer en tilførsel af næringsstoffer, som medfører, at området gror
til med mere næringskrævende plantearter. Blandt de sårbare planter i
området, som bør tilgodeses, kan nævnes tuekogleaks (Trichophorum cespitosum), klokkeensian (Gentiana pneumonanthe), tormentil (Potentilla erecta), lyngsnerre (Galium saxatile),
klokkelyng (Erica tetralix), revling
(Empetrum nigrum), tyttebær
(Vaccinium vitis-idaea) og mosebølle
(Vaccinium uliginosum).
Også ved rydningen af træer og
buske er det vigtigt efterfølgende at
fjerne så stor en del af det fældede
materiale som muligt, såvel for at
minimere tilgangen af næringsstoffer,
som for at genskabe de nøgne og lysåbne mikrohabitater, som mange af
områdets dyr og planter er afhængige
af.
Udover rydning af træer og buske
og en periodisk afskrælning af hedevegetationen, som gerne må foregå i
strimler, frem for at rydde større områder på én gang, kan det anbefales,
at man danner nogle nye tørveskær,
som kompenserer for tilgroningen af
de eksisterende. Det vil i givet fald
være anbefalelsesværdigt hertil fortrinsvis at anvende de områder, hvor
blåtop i øjeblikket er den helt dominerende planteart. Blåtop spreder sig

10

som regel i takt med eutrofieringen i
næringsfattige moser, og den kan derfor også med fordel holdes tilbage ved
høslet, hvor høet efterfølgende fjernes.
Da blåtop tenderer til at overvokse hele den øvrige hedevegetation,
kan det være nødvendigt med radikale løsninger som netop skitseret. Hvis
man etablerer nogle supplerende tørveskær, vil de opgravede sand- og tørvemasser yderligere tjene til at skabe
mere afvekslende, bl.a. sydvendte,
varme og tørre småbiotoper, som kan
fremme livsbetingelserne for mange af
de truede dyr og planter i området.
Generelt bør naturplejen i hedemoser
som Lundmose og Grønmose foregå
skånsomt og uden anvendelse af meget store maskiner, som kan ødelægge
jordstrukturen.



Litteratur:
Arevad, K. 1992: Liste over biller
fundet på det fredede areal i Sandfeld
Mose (Lundmose og Grønmose) indtil
1. marts 1992. – Rapport fra Entomologisk Fredningsudvalg. 3 sider.
Overfredningsnævnets afgørelse
af 22. oktober 1984 om fredning af
Lundmosen og Grønmosen i Brande
Kommune, Ringkøbing Amt (sag nr.
2578/83). 4 sider.
Tolsgaard, S. 2009: Overvågning af
det fredede areal Lundmose og Grønmose ved Sandfeld i 2009 med særlig
henblik på billefaunaen. – Rapport fra
Entomologisk Fagudvalg. 13 sider.
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EFU`s
Plenarmøde
2009
fandt i år sted på
SkallingLaboratoriet. De på
mødet behandlede
emner blev refereret,
og er for nogle her
beskrevet.
Redaktionen

P

lenarmødet, der normalt afholdes
en gang om året, fandt i år sted

Nogle af Skalling-Laboratoriets
bygninger (Foto: J. Boe Runge)
d. 25. april på Skalling-Laboratoriet.
Feltstationen er beliggende i den sydlige ende af Ho Klitplantage, hvor der
er udsigt ud over Skallingen, et naturskønt, og til tider barsk marsklandskab.
Der var her mulighed for overnat-

Udsigt fra Skalling-Laboratoriet ud over Skallingen
d. 25.04.2009 (Foto: J. Boe Runge)
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Deltagerne i EFU´s plenarmøde, april 2009, fra venstre: Uffe Terndrup, Søren
Tolsgaard, Michael Kavin, Jan Fischer Rasmussen, Kristian Arevad,
Flemming Helsing og Jan Boe Runge (Foto: J. Fischer Rasmussen´s hustru)
ning og indsamling af insekter på de
mange spændende lokaliteter i området.
Der deltog følgende EFU medlemmer i mødet: Kristian Arevad, Flemming Helsing, Michael Kavin, Jan
Fischer Rasmussen, Jan Boe Runge,
Uffe Terndrup, Søren Tolsgaard. Bare
ærgerligt, at der ikke var flere, som
kunne deltage i dette fremragende
arrangement.
Efter at de deltagende havde fået
hilst på, og indlogeret sig, blev der tid
til kaffe og morgenbrød, efter den for
de fleste lange rejse.
EFU’s formand Michael Kavin bød
velkommen, hvorefter den udsendte
dagsorden blev fremlagt til forventet
godkendelse. Efter godkendelsen
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valgtes Søren Tolsgaard som referent,
hvorefter mødet blev påbegyndt.
Formandens beretning om EFUs
virksomhed i det forløbne år
Følgende aktiviteter blev omtalt:
Klage over miljøgodkendelse
(Høvblege på Møn). Afgørelse afventes (Per Stadel Nielsen, Kenneth Jensen).
Forespørgsel til Bornholm
Regionskommune vedr. status for
pleje af Bombarderbille-lokalitet ved
Sose (Mogens Hansen).
Bombarderbilleundersøgelse til
Bornholms Regionskommune m.fl.
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(Mogens Hansen).
Plejeplan for Dalby Høj og omgivelser, Kerteminde Kommune (Palle
Jørum).
Deltagelse i møder og undersøgelser vedr. naturpleje og -forvaltning i
Tarup-Davinde Grusgravene (Palle
Jørum).
Deltagelse i møder og undersøgelser vedr. naturforvaltning på Sprogø
(Palle Jørum).
Undersøgelse af Christiansøs
insektfauna og deltagelse i møde om
plejeplan for øen (Morten Top Jensen).
Udtalelse til Vendsyssel
Skovdistrikt om vigtige insektlokaliteter (Kristian Knudsen).
Udtalelse om oprensning af
vandhul ved Morud med mulig be-

Kristian Arevad, ældste
medlem i EFU, ophører efter 40 års
medlemskab
d. 25.04.2009 (Foto: J. Boe Runge)
stand af habitatarten Grøn mosaikguldsmed (Jan Boe Runge).

Nogle af mødedeltagerne under en
drøftelse d. 25.04.2009 (Foto: J. Boe Runge)
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Entomologisk oplæg til fredningssag for Rødbyhavn fremsendt til By
- og Landskabsstyrelsen (Jan Pedersen, m.fl.).
Undersøgelser af heder og overdrev for Syddjurs Kommune (Lars
Bruun, Søren Tolsgaard)
Sag vedr. træfældning ved Melby
Overdrev, med særlig bevågenhed på
ældre Skovfyr og Tømmermand (Hans
Gønget m.fl.).
Deltagelse i møde i Brugerråd
Nord (Philip Francis Thomsen).
Støtte til undersøgelse af vandkalvefaunaen på Bornholm (Lars
Iversen, Philip Francis Thomsen).
Mødeaktivitet i Butterfly Conservation Europe. Rev. europæisk rødliste under forberedelse (Michael Kavin, Tom Nygaard Kristensen).
Mødeaktivitet og workshop i Det
Grønne Kontaktudvalg (Philip
Francis Thomsen, Jan Fisher Rasmussen ).
Projekt Sommerfugl i projekteringsfase i samarbejde med DEF og
DMU (Michael kavin).
Udarbejdelse af Årets Status 2008
(mange bidragydere).
EntoConsult-opgaver:
Rødlistning af nogle ugler, spindere,
natsværmere, heteromerer, blødvinger, bladbiller og barktæger 2008.
Rekvireret af DMU/Århus Universitet
2007.
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Overvågning af Eremit og Stellas
mosskorpion (se side 37) under NOVANA-programmet 2008. Rekvireret
af henh. Miljøcenter Roskilde, Miljøcenter Nykøbing og Miljøcenter Odense 2008.
Afprøvning af teknisk anvisning
til kortlægning af levesteder for Eremit 2008. Rekvireret af DMU/Århus
Universitet 2008.
Regnskab for EFU og
EntoConsult (orientering):
EFU modtager fortsat midler fra Tipsog Lottomidlerne.
I 2008 var der udgifter til bl.a. møder, Bladloppen og projekt vandbiller
på Bornholm (Lars Iversen, Philip
Francis Thomsen). Bladloppen vil gå
over til farvetryk i hele bladet (Jan
Boe Runge).
Pt. er der et pænt overskud på
EFUs og EntoConsult konto.
Frivillige indsamlingsbegrænsninger:
Indsamlingsbegrænsningerne for Enghvidvinge, Perlemorsrandøje, Violet
perlemorssommerfugl, Almindelig
svalehale og Grå perikonugle anbefales fastholdt. Idet fredningen af bombarderbillen ved Sose kun havde gyldighed i 10 år fra 1998, blev det besluttet at anbefale overfor DEFs generalforsamling i september, at der indføres en frivillig indsamlingsbegrænsning for arten: Imago af Bombarderbille (Brachinus crepitans) må ikke
indsamles på den eneste kendte, fredede lokalitet ved Sose på Bornholm.
EFUs medlemskreds:
Kristian Arevad nævnte, at EFU har
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40 års jubilæum i år, idet den spæde
begyndelse blev gjort i Entomologisk
Forening i 1969. Arevad har været
aktiv i alle disse år, men ønsker nu at
udtræde pga. alder, og trods flere velmente forsøg kunne ingen tilbagekalde denne beslutning.
Også Rune Bygebjerg ønsker at
træde ud af EFU, og Mogens Hansen
blev efter indstilling valgt ind i EFU i
stedet. Der var enighed om at spørge
Jørgen Lissner, om han kunne være
interesseret i at være medlem af EFU.
Alternativt har Jakob Damgaard ved
efterfølgende forespørgsel ytret vilje
til at indtræde aktivt i EFU (Søren
Tolsgaard). Begge står således på
listen over mulige kandidater i 2010.
Valg til EFUs forretningsudvalg:
Lars Bruun og Rune Bygebjerg er
udtrådt af forretningsudvalget. Søren
Tolsgaard blev valgt til den ene post,
mens den anden (sekretærposten)
ikke umiddelbart kunne besættes.
Fordeling af EFUs
arbejdsopgaver:
Ole Martin ophører som kontaktperson til Rødlisteudvalget.
Søren Tolsgaard blev valgt til denne
post.
Kristian Arevad ophører som kontaktperson for Bred vandkalv og Lys
skivevandkalv.
Lars Iversen blev valgt til begge disse poster.
Ole Karsholt, kontaktperson til Skov
- og Naturstyrelsen oplyser, at funktionen intet arbejde giver og derfor kan
nedlægges.
Jan Fischer Rasmussen overtager
Ole Martins opgaver som kontaktperson for diverse skovdistrikter (nu lo-
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kalafd. af Skov- og Naturstyrelsen),
Miljøcenter Roskilde og en række
kommuner.
- Øvrige poster fastholdes uændret.
Planlægning af næste
nummer af Bladloppen:
Ingen bidrag er hidtil modtaget. ”Det
er næsten håbløst at fylde Bladloppen
med ingenting” (Jan Boe Runge). Bidrag efterlyses! Følgende forslag blev
fremsat:
Michael Kavin skriver artikel om
Butterfly Conservation Europe samt
leder.
Søren Tolsgaard tilbød at skrive en
artikel om stedfindende overvågning
ved Sandfeld.
Kenneth Jensen forventes at skrive
en artikel om overvågning af Hvidding Krat.
Per Stadel Nielsen forventes at skrive om klagen over den projekterede
svinefarm ved Høvblege.
Knud Bech vil muligvis skrive om
situationen ved Rødbyhavn?
Palle Jørum muligvis om overvågningsprojekter på Fyn?
Deadline for stof til Bladloppen inkl.
Illustrationer blev aftalt til fremover
at være redaktionen i hænde pr. 1.
september det år et nyt nr. af bladet
udgives.
Næste årsmøde:
Foreløbig planlagt til d.. 27. marts
2010 på Fyn.
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Kort over det fredede Hvidding Krat
der ligger mellem Randers og Viborg
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Hvidding
Krat
Motorsav og
tyndingsmaskiner
søges – venlig hilsen
sommerfuglene i
Hvidding Krat
Af Kenneth Jensen

H

vidding Krat ligger mellem Randers og Viborg, og er som en af
de meget få steder i Danmark fredet

for bl.a. ”at forbedre livsvilkårene for
den særlige sommerfuglefauna i området”. Fredningen af de 126 ha af
Hvidding krat kom i stand i 1984 efter
forslag fra Danmarks Naturfredningsforening med oplæg fra Svend Kaaber.
Området rummer store variation i
vegetationstyper og har flere vindbeskyttede skråninger og solrige lysninger, som er medvirkende til en særlig
artsrig sommerfuglefauna. Det fredede område har bl.a. dette skovpræg
pga. tidligere tiders afdrifter af de
mange lodsejere der ejer ”parcelkludetæppet” i Hvidding Krat. Det betød en
mosaikagtig stævning af mange partier i skoven – lige den rette pleje for
mange sommerfuglearter, som jo netop har behov for lysåbne partier med
masser af sol på skråninger i læ for
blæst og kulde. Hertil kommer at om-

Afdeling 13 er kendt som hulvejen. Her er solbeskinnede ege,
læ og superbiotop for mange sommerfuglearter. Her levede tidligere den
nu sikkert uddøde egesommerfugl S. illicis. Afdelingen kræver tynding se sammenligning med foto fra 1991 (side 18), d. 21.05.2008 (Foto: K. Jensen)
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Afdeling 13 i 1991. Her ses det at egetræerne er små og solbeskin-nede.
Det ligner tilnærmelsesvis et egekrat man ser ved middelhavet - og en
sommerdag kan der være ligeså varmt som under sydligere himmelstrøg.
(Foto: P. Stadel Nielsen)
rådet primært består af eg og bævreasp, som jo har et stor mængde sommerfuglearter tilknyttet.
Krattet er som nævnt kendt for en
både meget artsrig, men også meget
talrig sommerfuglefauna. I 1970’erne
vurderede Svend Kaaber at der skønsmæssigt var tilknyttet ca. 40 dagsommerfuglearter til Hvidding krat, hvor
det tal i dag er ca. 30 arter. Krattet er
dog særlig kendt for at være det sandsynligvis sidste levested for egesommerfuglen (Satyrium ilicis), som sidst
er set i området i 1992. Dette gælder
ligeledes broget penselsspinder
(Orgyia recens) som sidst er meldt fra
lokaliteten i 1979. Begge arter lever
dog i trækronerne af solbeskinnede
ege, og kan med meget held stadig
gemme sig derude. (O. recens er heldigvis meldt fra Portlandmosen i nyere tid). Herudover er der flere rød og
gullistede arter som stadig findes i
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krattet. Det gælder f.eks. poppeldaguglen A. notha, sækbæreren P.
rotunda, glasværmeren S. melanocephala, glasværmeren P. tabiniformis
m.fl. Fælles for dem alle, er at de alle
kræver solbeskinnede ege eller bævreasp, og det viser jo tydeligt vigtigheden af netop disse forhold i krattet.
Som et apropos er krattet på grund af
de samme forhold med solbeskinnede
ege og bævreasp ligeledes levested for
flere sjældne billearter som f.eks. træbukken Grammoptera Ustulata; bladbillen stor langben Labidostomis tridentata og snudebillen (bladrulleren)
Neocoenorrhinus interpunctatus. Alle
arter lever på eg, der står solrigt og
lysåbent.
Den første plejeplan
blev lavet i forbindelse med fredningen, men i 2008 fik jeg til opgave af
lave en ny plejeplan af Randers og
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Viborg Kommune der er myndighed
på Hvidding Krat fredningen. Feltarbejdet med at gå samtlige fredede
afdelinger igennem blev udført i foråret 2008.
Det stod hurtigt klart under mit
feltarbejde at meget er sket siden
fredningen kom igennem. Der trænger i den grad til at blive tyndet stor
set overalt, men jeg var også overrasket over hvor mange gode potentielle
partier der gemmer sig rundt om i
området. Sommerfugleinteresserede
har jo tidligere valfartet til den såkaldte ”hulvej” og ”hullet” hvor egesommerfuglen sidst blev set. Men da
det er en privat skov har man jo heller ikke lov til normalt at bevæge sig
Poppel-dagugle
Notha kræver solbeskinnede bævreasp, som er ved at være en sjælden
træart i Danmark, da veddet ikke
bruges til noget længere i skovbruget.
Bævreasp regnes i skovbruget som en
problematisk art, da den spreder sig
villigt - særligt hvis man fælder ældre
eksemplarer. Poppeldag-ugle er gullistet X opmærksomhedskrævende og
ses som navnet antyder om dagen.
Her ses den på sandvejen (afdeling
10b) - et varmt sted med læ fra de
omkringstående træer. Lige det den
kan lide d. 22.04.2008
(Foto: K. Jensen)

Blåhale Q.Quercus er en typisk art
der holder til i solbeskinnede egekroner. I Hvidding krat, afdeling 13, kan
den ses i guirlander i egetrækronerne,
når den er på sit højeste om sommeren d. 23.07.2008 (Foto: K. Jensen)
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uden for stierne, som jeg her fik muligheden for. Men Hvidding Krat har
mange slugter lig den kendte ”hulvej”
med eg og bævreasp der potentielt
sagtens kan blive fantastiske levesteder igen – det kræver bare en indsats
ud over at skrive bogstaver på papir i
en plejeplan. Der skal ryddes og det
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Afdeling 4a rummer en typisk egekratsstruktur - spredte krogede ege med indblanding af f.eks. tjørn og tørst, med stor lysgennemgang til skovbunden der
rummer en stor rigdom af urter. Afdelingen skal dog snart tyndes for at bevare
sin lysåbenhed d. 16.05.2008 (Foto: K. Jensen)
skal være nu.
Drift af egekrat er et stykke kulturhistorie og egekrattets særlige lysåbne karakter afspejler den menneskelige påvirkning der har været i
dem. Uden driftstiltag vil egekrattets
særlige strukturer og naturværdier
forsvinde.
Overordnet set kan driften udføres
på 3 måder – stævningsdrift, græsningsskov eller ekstensiv plughugst.
Stævningsskoven gav tidligere materialer til bonden som hegnspæle, brændsel, byggematerialer m.m. Græsningsskoven gav både foder i form af græs
om sommeren og rødder, bark og frø
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om vinteren. Dette er nu naturlige
livsvigtige driftsformer af egekrat fra
en svunden tid – nu kræves der en
aktiv udøvende myndighed for at disse
tiltag udføres. Hvor det tidligere gav
gode effekter til bonden, må man nu
sige at det ofte giver underskud for
dem der skal udføre plejen.
I Hvidding Krat kan alle 3 plejemetoder benyttes, men det er nok mest
hensigtsmæssigt at benytte stævning
og ekstensiv plughugst. Græsning vil
være god som plejetiltag, men der er
generelt meget lidt foder til græssende
dyr i det næringsfattige område. Generelt vurderes det at være lettere
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forvaltningsmæssigt med nutidens
maskiner at få stævnet og tyndet i de
mest krævede partier af skoven. Det
er ikke realistisk at nå rundt til alle
partier der kræver pleje indenfor en
10-årig periode, så det anbefales at
følge den såkaldte ”brandmandens
lov” hvor man først tager de arealer
der er i bedst stand, efterfølgende skal
man begrænse skaden og sidst skal
man genoprette. Reelt medfører det
at der er udfærdiget en prioriteret
liste over de steder der stadig rummer
de største naturværdier med den bedste egekratskarakter og særlige sommerfugle, og som man vil få det bedste
resultat af at gøre noget ved nu. Dernæst skal man tage fat i de områder
der pt. rummer en meget mørk skov
med dertilhørende fattig flora og fauna og til sidst skal bruge tid og ressourcer på at konvertere arealer med
nåletræ til løv.

overstige 2.500 m2, hvorfor dette
er den største arealstørrelse der
må stævnes af gangen. (Ifølge
skovlovens § 9 stk. 1 er det tilladt
at stævne op til 10 % på den enkelte ejers matrikel uden at søge godkendelse hos Skov og Naturstyrelsen. Da Hvidding Krat er ejet af
flere ejere, kan der være tale om at
man jf. plejeplanen ønsker at stævne mere end 10 % på en ejers matrikel. I så fald skal der søges om
dispensation ved Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland. Alternativt
kan der indgås aftale med flere
ejere om at deres areal drives samlet, og derved bliver det så 10 % af
de samlede ejeres areal der må
stævnes, uden at man skal søge om
dispensation.)

Selve stævningen
anbefales at følge retningslinjerne fra
Skov og Landskab, Københavns Universitets som beskrevet i Klitgaard og
Buttenschøn: Stævningsdrift 1998.
Retningslinjerne er fremkommet efter
talrige forsøg med stævning i flere
egekrat.
Overordnet
tages der udgangspunkt i følgende
retningslinjer:

•

For at sikre en tilstrækkelig
mængde lys og samtidig beholde
det særlige mikroklima, bør man
ikke stævne mindre end 0,25 ha og
højest 1 ha. ”Fredningen for Hvidding Krat af 29. juni 1984” nævner
dog at afdriftens størrelse ikke må
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Iris A. Iris er en flot art og der også
ses med mellemrum fra krattet. Den
tiltrækkes bl.a. af gamle egetræer
med saftudflod og seljepil i halvskygge d.02.07.2008. (Foto: K. Jensen)
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•

Ved stævning skal der efterlades
10-15 egeoverstandere pr. ha.

•

Stævning skal finde sted i vinterhalvåret. Det er specielt vigtigt at
udtransport så vidt muligt sker i
frost eller efter tørre perioder og da
helst kun færdsel på kørespor.

•

Der kan stævnes eg, hassel, bøg,
el, pil og bævreasp. Alle buske på
nær ene (og træarten elm) skal
fjernes ved stævning hvis ikke andet er nævnt. Dette for at sikre at

der er tilstrækkelig lystilgang til
stødskud.

•

Ved stævning/fældning af ældre
bævreasp skal man overveje, hvor
stor risici der er for at bævreaspen
vil skyde voldsomt med vegetativ
skudvækst efter fældning. Ved
stor risici for at de vil brede sig på
bekostning af eg, skal man lade de
ældre bævreaspe stå, eller eventuelt barkringe dem, for at fælde
dem når de er døde. Ved barkringning vil de som udgangspunkt ikke
kunne udføre vegetativ formering.

Afdeling 1a, flot ser en bøgesøjlehal ud - men rent botanisk og entomologisk er
det en ørken. Her er ingen læ, meget lidt lys der kommer til skovbunden og dermed få planter og dyr i skovbunden. Men der er gode penge i træet og det ser
æstetisk flot ud - og det kan vi danskere godt lide. Men mørke skove er lig med
krise for sommerfugle. Se evt. http://www.lepidoptera.dk/redlista.htm , hvor man
kan se at skovlysninger er den biotop der har flest tilknyttede
rødlistede sommerfugle d. 28.05.2008 (Foto: K. Jensen)
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•

Ved stævning i yderkanten af skoven, skal der efterlades et markant
skovbryn, for at undgå træk i skovbunden.

•

Stødhøjden skal sættes til 10-25
cm over jorden. Ved evt. tidligere
snitflader, skal der skæres over
disse.

•

Omdriftstiden vil optimalt ofte
være omtrent 20-30 år. I hasselskov helt ned til 10 år.

•

Stævning bør udføres i en kontinuerlig rotation, så egekrattet indeholder forskellige successionstrin.

•

Nystævnede arealer skal holdes
uden evt. græsning.

Dette vil kun udføres
flere steder i krattet, men ofte vil det
være tilstrækkelig at udføre ekstensiv
plughugst. Her skal følgende retningslinjer følges:

•

Fjerner uønsket trævækst som
nåletræer, glansbladet hæg, ahorn,
og evt. andre meget skyggende
arter der hindrer egen i at trives.

•

Fjerner ældre og mere rette ege og
fremmer/bevarer de krogede ege.
Dette vil fremme egekratskarakteren og fremme vilkårene for de
sommerfuglearter der trives på og
ved stærkt solbeskinnede ege og
bundflora. Der er dog også vigtigt
at der bevares enkelte ældre ege,
da disse er værdifulde levesteder
for mange sommerfugle, insekter
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samt fugle.

•

Opnår en lysåbenhed efter
plughugst som svarer til ca. 1 træ
pr 200m 2 /50 træer pr. ha. Dette
skal ses som en fleksibel rettesnor.
I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at der står færre træer på et mindre areal, for at lave
en egentlig lysning primært til
gavn for sommerfuglene. I sådanne
tilfælde kan der efterlades flere
ege andetsteds i bevoksningen, for
at bevare den mere lukkede egekratskarakter. Tørst, alm. røn og
nye ege trives for eksempel bedst i
halvskygge.

Hvis disse tiltag bliver
udført snarest
og med den rette intensitet og omfang,
er der helt sikkert stort potentiale for
at område igen kan blive en jysk egekrats ”oase” med stor sommerfugle
artsrigdom og mængde.
Kommunerne har efter kommunalreformen fået endnu mere at se til i
forhold til naturforvaltningen af vore
naturværdier. Ressourcerne er desværre ikke fulgt med, men naturværdierne forsvinder hastigt og for Hvidding Krat er det essentielt at der sker
noget snarest. Træerne gror og mørket sænker sig bogstavelig talt over de
tilhørende sommerfugle. Netop ønsket
om en ny plejeplan viser da også at
Randers og Viborg kommune har fokus på området. De har begge lovet at
få udfærdiget plejetiltag derude, og
det venter vi spændt på. Plejeplanen
er alt andet lige ikke mere værd end
det papir den er skrevet på hvis ikke
det følges op med konkret handling.
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FÆRGEHAVN

Kort over det delvis nedlagte baneterræn ved Rødbyhavn
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Rødbyhavn
Banearealerne her er
Danmarks mest
unikke
insektlokalitet
Af Michael Kavin

B

anearealerne ved Rødbyhavn har
været omtalt før såvel i dette
blad som andetsteds, men da der til
stadighed findes nye interessante
arter på lokaliteten kan det være på
sin plads her at give en kort status
over, hvad der findes af specialiteter
på stedet. Samtidig gives nogle betragtninger over områdets mulige
fremtid.

Den 14. maj 1963
stod Rødbyhavn på den anden ende.
Denne dag indviedes fugleflugtslinien
og dermed den nye moderne forbindelse fra Østdanmark til kontinentet.
Det var en stor dag og både den danske Kong Frederik IX og den tyske
forbundspræsident Heinrich Lübke
overværede seancen. Det var et stort
infrastrukturprojekt der hermed var
gjort færdigt og begivenheden markeredes i begge lande med blandt andet
frimærkeudgivelser – ja filatelisterne
fik mulighed for at erhverve sig en
særlig 1. dagskuvert med begge mærker på!
Siden da har færgerne fragtet
utallige personer og enorme mængder
gods til og fra kontinentet. Det var en
storhedstid for fragt af gods med jernbane, og det gav sig udtryk i et stort
rangerterræn i Rødbyhavn. Men udviklingen betød efterhånden at stadig
mere gods overflyttedes fra tog til last-

En del af det store baneareal hvor der stadig er skinner og sveller, men
hvor naturen gradvis er ved at indtage området (Foto: O. Karsholt)
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En del af baneareal, set mod nordøst, der i dag er overflødiggjort og er ved,
stille og rolig, at vokse til med naturens egne planter (Foto: O. Karsholt)
bil. Konkret betød dette, at der ikke
var behov for så store banearealer, og
dele af anlægget blev gradvist overflødigt.
De således overflødiggjorte arealer voksede stille og roligt til i
”ukrudt”, og sådan gik tiden indtil
nogle mærkelige mennesker i 1999 –
vel nærmest ved et tilfælde - fandt ud
af, at der her var tale om en meget
speciel lokalitet.
Siden da har man hver dag i sommerhalvåret
– og såmænd natten med – kunnet
observere insektfolket med deres til
tider mærkelige udstyr i pænt stort
tal i området. De har ved deres un-
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dersøgelser konstateret, at området
rummer en for Danmark helt enestående fauna af varmeelskende dyr,
hvoraf mange er konstateret som værende nye arter for Danmark.
Området er et eksempel
på, hvordan et godt naturområde uforvarende er blevet skabt af mennesker,
hvis aktiviteter har skabt et levested
med nogle meget specielle, varme klimatiske forhold, som svarer til forholdene på stenede eller sandede overdrev i Mellemeuropa.
Den tilgængelige viden indikerer,
at Rødbyhavn er det absolut vigtigste
danske koloniserings-punkt for arter,
som krydser Østersøen. Det udgør et

Bladloppen 28 / 2009

markant brohoved for sydfra kommende arter, og området virker i
praksis som et stort laboratorium,
hvor man helt håndgribeligt kan betragte virkningen af klimaforandringerne på den danske fauna – vel det
eneste sted i landet hvor dette er muligt så konkret og så lokalt.
Ved etableringen af Femern forbindelsen vil den i dag aktive del af
banearealerne jo blive overflødig, og
hermed er det sandsynligt, at områdets naturværdier vil blive endnu
større.

pænt) grønt område.
Og så ligger det også som et potentielt arbejdsareal i forbindelse med
den kommende Femernforbindelse og
efterfølgende som et passende område
at placere et infocenter om samme.
Dette kolliderer jo med vores ønsker for områdets fremtid, som er, at
det bare skal have lov til at ligge hen
med skinner, signalanlæg, skure, sveller, skærver og det hele, som der blev
forladt. Vi stiller ikke krav til andre
indgreb end en tidvis fjernelse af
buskopvækst!

Men områder af denne karakter
står ikke i høj kurs hos ret mange.
Det er jo noget grimt rod at se på, og
de betragtes typisk som tiloversblevne
restarealer, som efter funktionstømningen ligger tilbage og råber på at
blive brugt til andre formål – ikke
mindst sådanne by- og kystnære arealer, som normalt betragtes som endog
særdeles attraktive områder.
Det kan være til bolig- eller erhvervsformål, eller eventuelt et
(kønsløst) bynært (men ordentligt og

Selv blandt professionelle
naturfolk
kan der være en vis rynken på næsen
over et sådant område, som kun er
blevet levested for nye danske arter
fordi der kunstigt er skabt ideelle forhold for dem. Altså ikke noget rigtig
natur! En besynderlig holdning i betragtning af, at vi i Danmark i nyere
tid typisk har udmærket os ved at
skabe så dårlige forhold for det vilde
plante- og dyreliv at vores ”rigtige”
natur er blevet ganske forarmet. Her

Kommer man helt tæt på, helt nede mellem skærver, sveller og
skinner vil man oplevet utrolige mange spændende planter, og et
yderst sjældnent dyreliv (Foto: J. Boe Runge)
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Området mod sydvest, lige udenfor det stor baneareal, hvor der for
få år siden stadig var skinner og sveller er i dag ved at gro til, der
er dog her stadig områder med skærver der kan fastholde det
spændende, varme mikroklima. (Foto: J. Boe Runge)
er et eksempel på det modsatte, og det
er så også galt! I øvrigt er jo også meget af den ”rigtige” natur i form af
enge og overdrev (”guldalderlandskabet”) ligeså menneskeskabt – det
er blot længere tid siden.
Der er behov for at vende tankegangen 180 grader. Det handler om
at se på området på en anden måde,
således at området er noget man med
rette kan være stolt af og kan vise
frem på sin palette af tilbud - frem for
at se området som en ”øjenbæ”. Lolland Kommune er kendt for sin grønne profil ikke mindst inden for miljøog energi, og området burde snarere
betragtes som en appelsin i turbanen i
forhold til denne profil. De unikke
naturværdier i området vil yderligere
kunne styrke oplevelsesøkonomien
som en væsentlig basis for udvikling i
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Lolland Kommune og vil samtidigt
kunne bidrage til at styrke bosætningskvaliteterne i tilknytning til
Rødbyhavn.
Man kan sige, at det er en skæbnens ironi, at et travlt infrastrukturcenter med en lang kulturhistorie baseret på transport af mennesker og
gods til og fra kontinentet nu hvor
denne funktion står over for nedlæggelse, når den nye Femern Bælt forbindelse etableres, har udviklet sig til
en sådan helt uvurderlig hotspot for
kolonisering af insekter fra kontinentet.
Det er en spændende historie der
kombinerer kultur og natur på en helt
uventet og anderledes måde – en historie der fortjener at blive fortalt og
passet på. Det er ikke hver dag man
får foræret den slags!
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Man kunne håbe
på, at man lokalt i Lolland Kommune
er visionære nok til at samle denne
foræring op og sikre de natur- og kulturhistoriske værdier i området. Det
kunne for eksempel ske som led i
etableringen af Femern forbindelsen,
hvor man kunne tænke disse værdier
og formidlingen af dem ind i overvejelserne om et infocenter, som kunne
placeres umiddelfart øst for området.
Men det er nok desværre ønsketænkning og så er der kun den mulighed tilbage at søge området fredet.
Status for insektfaunaen
ved Rødbyhavn 2009
En gruppe af insektkendere, Per Stadel Nielsen, Ole Karsholt, Jan Pedersen, Rune Bygebjerg, Jørgen Lissner

og Henning Bang Madsen, har udarbejdet en aktuel status over særlige
insektarter fra banearealet ved Rødbyhavn. Neden for følger et uddrag af
denne status omfattende arter, som er
kendt fra under 10 lokaliteter i Danmark. Udover de her nævnte arter
kendes endvidere en lang række lokale og relativt sjældne arter fra området.
Oversigten indeholder i alt 61
arter, hvoraf ikke mindre end 14 kun
kendes fra Baneområdet ved Rødbyhavn. Yderligere 10 arter kendes fra
2-4 lokaliteter i Danmark, mens de
resterende 37 arter kendes fra 5-9
lokaliteter i Danmark.

Sommerfugle:
Proserpinus proserpina (Pallas)

Ole Vagtholm fra Billund, entomolog med speciale i biller, er her ved at
undersøge en insektbakke for insekter (Foto: J. Boe Runge)
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Træer, buske og planter bliver her af Ole Vagtholm grundig undersøgt for
eventuelle sjældne– og nye biller for landet (Foto: J. Boe Runge)
(fig. 1): Denne aftensværmer blev fundet ny for Danmark i 2005 - et enkelt
eksemplar på baneterrænet ved Rødbyhavn. Arten lever både på tørre
overdrev, ruderater og brakmarker og
ved søer og vandløb på arter af dueurt
og gederams. Banearealerne ved Rødbyhavn vurderes derfor at være en
nærmest ideel lokalitet for arten.
Arten er siden det første fund
konstateret her som følger:
2007: 1 stk.
2008: 6-8 stk. samt i størrelsesordenen 10 larver på forskelligt udviklingstrin
2009: Minimum 3 stk.
Arten er derudover fundet i tre
eksemplarer på Sydfalster.
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Arten kan være svær at registrere, da den åbenbart ikke søger særligt
meget til lyskilder og da larven er nataktiv. Dette taget i betragtning vurderes det på baggrund af dels lokalitetens beskaffenhed og dels de vedholdende observationer og ikke mindst
larvefundene i 2008, at arten har en
yngleforekomst på lokaliteten og antageligt har haft det i hvert fald siden
2005.
Arten er optaget på EUHabitatdirektivets bilag 4 som særligt
beskyttelseskrævende. Habitatdirektivet omfatter dyre- og plantearter
samt habitattyper, som det europæiske fællesskab har et særligt ansvar
overfor.
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Chloantha hyperici (Denis &
Schiffermüller): Grå perikonugle blev
fundet bofast på arealet ved Rødbyhavn i 2000. Udover Rødbyhavn er
arten konstateret i få eksemplerer i
2008 og 2009 ved Gedser.
Shargacucullia verbasci: Denne natsværmer blev konstateret som
ynglende ved Gedser og i Rødbyhavn i
2003 og arten er siden fundet regelmæssigt, men i aftagende hyppighed,
på disse lokaliteter.
Cryphia algae: Denne lav-ugle
er siden 2001 fundet i over 15 eksemplarer på Rødbyhavn, og det anses
derfor for sandsynligt, at arten er
indvandret og nu er bofast på stedet.
Arten er derudover kun fundet spredt
og fåtalligt i Danmark, og kun som
enkeltvis tilflyver, de senere år dog i
stigende antal.
Adela violella D. & S.: Dette
langhornsmøl er i Danmark (og Skandinavien) kun fundet på baneterrænet
ved Rødbyhavn. Den blev først opda-

get i år 2000 og er sandsynligvis nyindvandret. Arten kendes kun fra
Rødbyhavn.
Phyllonorycter medcaginella
Geras.: Dette rynkeminermøl kendes i
Danmark kun fra enkelte lokaliteter
på Lolland-Falster, herunder Rødbyhavn. Den blev først fundet i 1992.
Cochylis roseana Hw.: Denne
vikler er nyindvandret i Danmark
siden 2000. Den er i Danmark kun
kendt fra enkelte lokaliteter på Lolland (herunder Rødbyhavn) samt, siden 2005, fra et sted på Fyn.
Caryocolum fischerella Tr.:
Dette jordmøl forekommer meget lokalt i Danmark: Ud over bestanden
ved Rødbyhavn kendes den fra én lokalitet på Bornholms sydkyst, én lokalitet på Falsters østkyst, på Sydsjælland i ét sandsynligvis strejfende individ i Hyllinge samt i Fakse Kalkbrud
og Københavns-området i Nordsjælland (Buhl 2005).
Cynaeda dentalis D. & S.: Den-

Fig. 1.– Proserpinus proserpina (Pallas) (Foto: P. Stadel Nielsen)
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ne pyralide findes i Danmark især på
Bornholm. Herudover forekommer
den nu kun ved Rødbyhavn samt på
Stevns Klint.

Biller:
Elaphropus parvulus (Dej.):
Arten er meget sjælden i Danmark,
men muligvis under spredning. Udover Rødbyhavn er den i Danmark
kun kendt fra følgende lokaliteter
Bøtø Plantage på Falster, Kokkedal i
Nordskælland, Peberholm samt Ringebakker og Hasle på Bornholm.
Amara curta Dej.: Kort ovalløber er meget sjælden i Danmark og
efter 1960 forligger der udover Rødbyhavn kun fund fra Østrig på Langeland, Jydelejet på Møn samt Ulvshale.
Lionychus quadrillum (Duft.):
Konstateret ved Rødbyhavn i antal i
2007 og senere. Kendes kun herfra.
Liocyrtusa vittata (Curt.): Arten
er meget sjælden i Danmark og efter
1960 forligger der udover Rødbyhavn
kun fund fra Vesterroder, Vordingborg, Oringe, Amagerfælled og København Ø.
Clambus simsoni Blackb.: Arten
er meget sjælden i Danmark, men
muligvis under spredning. I Danmark
er den yderligere kun kendt fra Bindeballe i Vestjylland, Hollufgård ved
Odense, Strandegård Dyrehave i Sydsjælland, Ringsted, Bromme Plantage
i Vestsjælland, Dyrehaven og Tisvilde
Hegn i Nordsjælland.
Carpelimus punctatellus (Er.):
Arten er konstateret ved Rødbyhavn i
2005 og senere. Kendes kun herfra.
Platystethus nitens Sahlb.: Arten
er meget sjælden i Danmark og efter
1960 forligger udover Rødbyhavn kun
fund fra Østrig på Langeland, Holme-
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skov ved Sakskøbing, Bøtø Strand på
Falster, Varpelev Boesdal, Holtug og
Lekkende (alle på Sydsjælland) samt
Lystrup Skov og Fredensborg i Nordsjælland.
Bledius baudii Fauv.: Arten er
meget sjælden i Danmark og kendes
udover Rødbyhavn kun fra Skallingen,
Vejrs og Nørre Nebel (alle i Vestjylland) Håre Bjerge på Fyn.
Stenus glacialis Heer.: Fundet
ved Rødbyhavn 2007 og senere. Kendes kun herfra.
Mycetoporus nigricollis Steph.:
Arten er meget sjælden i Danmark og
efter 1960 forligger udover Rødbyhavn
kun fund fra Århus, Kongstrup i
Nordvestsjælland, Lynæs i
Nordøstsjælland og København
(Lersøparken).
Oligota inexspectata Williams.:
Et eksemplar fundet ved Rødbyhavn i
2005. Kendes kun herfra.
Oxypoda lurida Woll.: Fundet
ved Rødbyhavn 2006 og senere. Kendes kun herfra.
Hololepta plana (Sulzer): Arten
er meget sjælden i Danmark og er
udover Rødbyhavn kund kendt fra
Hollufgård ved Odense, på Lolland/
Falster/Møn (Maribo, Resle, Tromnæs
og Lendemarke) samt Mogenstrup Ås
og Vemmetofte Strandskov i Sydsjælland.
Trixagus meybohmi Lesgn.: Arten er meget sjælden i Danmark og er
udover Rødbyhavn kun kendt fra Fredericia, Tornbjerg ved Odense, Oringe i
Sydsjælland, København og Kokkedal i
Nordøstsjælland.
Rhyzobius chrysomeloides
(Hbst.): Arten er sjælden i Danmark
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og er udover Rødbyhavn kun kendt
fra Frøslev Plantage, Kragsand og
Sønderborg i Sønderjylland, Grejsdalen i Østrjylland, Ho Klitplantage i
Vestjylland, Neder Holluf ved Odense,
Tårnby på Amager samt ved Gedser.
Corticeus bicolor (Oliv.): Arten
er meget sjælden i Danmark og er
udover Rødbyhavn kun kendt fra Tranekær Slot på Langeland, Kristianssæde og Kidnakke skov på Lolland
samt ved Næstved.
Mordellistena weisei Schil.:
Arten er meget sjælden i Danmark og
er udover Rødbyhavn kun kendt fra
Sprogø og Rønne.
Mordellistena acuticollis
Schil.: Arten er meget sjælden i Danmark og er udover Rødbyhavn kun

kendt fra Kragesand, Borreshoved og
Gammelmark Klinter (alle i Sydjylland), Gedser, Holmeskov og Store
Musse (alle på Lolland/Falster/Møn),
Rosenfelt i Sydsjælland samt Kalundborg.
Trichius rosaceus (Voet) (= zonatus Germ.) (fig. 2): Lille humlebille
kendes fra Rødbyhavn fra 2001 og
senere. Arten er udover Rødbyhavn
fundet ved Fredericia (indslæbt),
Hvalsø i Nordvestsjælland (indslæbt),
Brabrand og Viby ved Århus (1 eksemplar hvert sted), Gedser samt Vordingborg.
Arten blev første gang konstateret
ynglende her i landet i 2001 i Rødbyhavn. Bestanden i Rødbyhavn er uden
tvivl den største og stærkeste popula-

Fig. 2 - Lille humlebille Trichius rosaceus (Voet)
(= zonatus Germ.) (Foto: J. Boe Runge)
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tion af denne art i Danmark. Det er
en meget varmekrævende art
Corymbia cordigera (Fuessly.):
Hjerteplettet blomsterbuk (fig. 3) er
fundet ved Rødbyhavn i 2005 og senere. Fundet af denne, næsten udelukkende sydeuropæiske art i Danmark
er meget overraskende, da det er en
meget varmekrævende art, der har
sin hovedudbredelse i Middelhavslandene, hvor den er ganske udbredt og
ret almindelig. Der er enkelte gamle
fund af arten fra Belgien, Slovakiet og
Sydtyskland, men det er muligt at
disse fund repræsenterer tilfældigt
indslæbte individer. Den voksne bille
findes om sommeren på mange forskellige blomstrende planter og buske.
Arten kendes kun fra Rødbyhavn.
Longitarsus ganglbaueri Heikt:

Arten er meget sjælden i Danmark og
er udover Rødbyhavn kun kendt fra
Gedser (det nedlagte baneterræn),
Næstved, Kalvebod Brygge samt Ringebakker på Bornholm.
Bruchus affinis Frö.: Arten er
meget sjælden i Danmark og er udover
Rødbyhavn kun kendt fra Pjedsted
Spang ved Vejle, Sonnerup Skov, Nykøbing og Rørvig i Nordvestsjælland
samt Tisvilde Hegn i Nordøstsjælland..
Dorytomus ictor (Hbst.): Arten
er sjælden i Danmark og efter 1960
kendes bortset fra Rødbyhavn kun
fund fra Moesgård ved Århus, Ejstrupholm i Vestjylland, Nordmarken på
Læsø, Veddinge Bakker og Lille Bregninge (begge Nordvestsjælland) samt
Klinten ved Selsø i Nordøstsjælland.

Fig. 3 - Hjerteplettet blomsterbuk Corymbia cordigera (Fuessly.)
(Foto: J. Pedersen)
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Stenocarus cardui Hbst.: Arten
er sjælden og i tilbagegang i Danmark. Efter 1960 forligger udover
Rødbyhavn kun fund fra Næstved,
Svebølle og Nekselø i Nordvestsjælland samt Barakkerne ved Kulhuse i
Nordøstsjælland.
Tychius breviusculus Desbr.:
Arten er meget sjælden i Danmark og
er udover Rødbyhavn kun kendt fra
Lendemarke på Møn, Vordingborg,
Kalvebod Brygge, Peberholm samt
Rabækkeværket og Raghammer Odde
(begge på Bornholm).
Gymnetron melas Boh.: Fundet
ved Rødbyhavn i 1 eksemplar hver af
årene 2004 og 2005. Arten kendes
kun herfra.
Apion filirostre Kirby: Arten er
sjælden i Danmark og efter 1960 forligger udover Rødbyhavn kun fund fra
Holme Skov (Lolland/Falster/Møn),
Klinteby Klint i Sydsjælland, Nostrup
på Røsnæs, Nekselø, Reerslev ved
Hedehusene samt Ganløse, Lynæs,
Jægerspris Nordskov – alle i Nordøstsjælland.
Apion brevirostre Hbst.: Arten
er meget sjælden i Danmark og er
bortset fra Rødbyhavn kun kendt fra
Als Nørreskov ,1 eks. maj 1900.
Apion carduorum Kirby: Arten
er meget sjælden i Danmark og er
herhjemme udover Rødbyhavn kun
kendt fra Sønderjylland (Nørreskov
på Als, Kjelstrup Strand og Gravenshoved samt fra Sønderby Klint på
Sydvestfyn.
Scolytus multistriatus
(Marsh.): Mangestribet elmebarkbille
er meget sjælden i Danmark og er
udover Rødbyhavn kun kendt fra Lydersholm SØ for Tønder, Tranekær
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Slot på Langeland, Kidnakke Skov ved
Maribo, Marrebæk Skov på Sydfalster, Lindeskov ved Nykøbing F. samt
Rosenfelt og Oringe i Sydsjælland.
Scolytus pygmaeus (Fabr.): Fundet ved Rødbyhavn 2005 og senere.
Kendes kun herfra.
Xylocleptes bispinus (Dft.): Arten er meget sjælden i Danmark og er
udover Rødbyhavn kun kendt fra
Fuglsang, Gammelholm og Frederiksdal (alle på Lolland), Vordingborg,
Hellerup og Dyrehaven.
Notoxus trifasciatus: Fundet
talrigt i området som ny art for Danmark i 2009. Kendes kun herfra.

Svirrefluer:
Heringia brevidens: Der kendes
et enkelt eksemplar fra Rødbyhavn i
2002. Ud over dette fund kendes arten
kun fra en dansk lokalitet; Faxe Ladeplads.
Paragus bicolor: Arten er fundet ved Gedser Odde (første fund i
2005) og Rødbyhavn (første fund i
2006). Herudover kendes kun et enkelt eksemplar fra Svanemosen ved
Kolding.

Græshopper:
Sphingonotus caerulans: Blåvinget steppegræshoppe (fig. 4) er i
Danmark kun fundet på banearealet
ved Rødbyhavn.

Bier:
Lasioglossum lucidulum
(Schenck, 1861): Denne smal-vejbi er
nyindvandret til Danmark i 2006 og
kun fundet i Rødbyhavn og
Tofteskov.
Heriades truncorum (Linnaeus
1758): Sammen med et fund fra Mari-
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Fig. 4 - Blåvinget steppegræshoppe Sphingonotus caerulans er
utrolig effektiv carmofleret når den befinder sig mellem skærverne, den opdages først når den bevæger sig (foto: J. F. Rasmussen)
bo 2003 udgør et fund fra Rødbyhavn i
2007 de eneste nyere fund fra Danmark.

Edderkopper og Mejere:
Nedenstående varmekrævende edderkoppearter er kun kendt fra ganske få
fund i Danmark. To arter yngler i
Danmark kun ved Rødbyhavn: Cicurina japonica og Zodarion italicum.
Harpactea rubicunda og Zodarion
rubidium blev i Danmark først fundet
ved Rødbyhavn, men begge arter har
formået at sprede sig nordpå i Sjælland. I alt er der fundet 103 edderkoppearter ved Rødbyhavn.
Argenna patula (Simon 1874)
Harpactea rubicunda
(C. L. Koch 1838)
Callilepis nocturna (Linnaeus 1758)
Drassodes lapidosus
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(Walckenaer 1802)
Micrargus subaequalis
(Westring1851)
Typhochrestus digitatus
(O. P. Cambridge 1872)
Sitticus distinguendus Simon 1868
Zodarion italicum (Canestrini 1868)
– findes kun her
Zodarion rubidium Simon 1914
Cicurina japonica (Simon 1886) –
findes kun her
Pseudeuophrys erratica
(Walckenaer, 1826)
Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)
Talavera aequipes
(O. P.-Cambridge, 1871)
I 2009 er mejeren Paranemastoma
quadripunctatum (Perty, 1833) konstateret som ny dansk art på lokaliteten – findes kun her.
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Eremitovervågningen
2008
Opvækst og tilgroning er generelt den
mest iøjnefaldende
trussel mod levestederne for eremiten
på de undersøgte
lokaliteter
Af Palle Jørum
Lars Iversen
Philip Francis Thomsen

D

en store bille eremit
(Osmoderma eremita) er sjælden
og truet overalt i Europa. Den er

Fig. 1. Larve af eremit.
Vallø Slotspark, august 2008
(Foto: P. Francis Thomsen)
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Fig. 2. Eremit fra Vallø, august 2008
(Foto: P. Francis Thomsen)
medtaget på Bern-konventionen om
bevarelse af Europas dyr og planter og
deres levesteder, og den blev fredet i
Danmark 1991. Den er endvidere
omfattet af EF-habitatdirektivet fra
1992, som har til formål at sikre truede arter og deres levesteder, og som
stiller krav om regelmæssig overvågning. Overvågninger er gennemført i
1999, 2004 og igen i 2008. DMU’s
officielle rapport om artsovervågningerne i 2008 er netop under udgivelse
(Søgaard & Asferg, 2009).
Udseende, levevis og udbredelse i
Danmark
Eremitten hører til torbisternes gruppe, hvortil også hører velkendte arter
som skarnbasser, oldenborrer og guldbasser. Den voksne bille måler ca. 3
cm og er blank mørkebrun med gan-
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Fig. 3. Ekskrementer fra Eremitlarver. Vallø Slotspark. D. 21.08.
2008 (Foto: P. Francis Thomsen)
ske svagt metalskær. Dækvingerne er
svagt rynkede med et læderagtigt udseende. Følehornene er som hos alle
torbister ret små og kølleformede.
Benene er kraftige, med torne på skinnebenene. Billen udsender en karakteristisk sødlig lugt.
Larven (fig. 1) er som andre torbistlarver hvidlig og blød, tyk cylinderformet og krummet i C-facon, og
den har veludviklede ben. Den kan
som fuldvoksen opnå den imponerende længde af 7,5 cm.
Eremitten (fig. 2) lever i hule træer, næsten udelukkende i løvtræer.
Eg, bøg, ask, lind og hestekastanie
hører til de foretrukne værtstræer,
men også el og (tidligere) elm kan bruges. Oftest er yngletræerne voluminøse og af høj alder, og træerne skal
helst stå solbeskinnede. De fleste
fund er fra levende, hule træer i åben
eller halvåben skov, men også parker
og gamle alléer indeholder tit egnede
værtstræer. Larven findes i smuldet i
hule stammer eller store grene, ofte
hvor der findes redemateriale fra hul-
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rugende fugle; nedbrudt ved og smuld
udgør larvens føde. Hulhederne kan
befinde sig fra næsten jordhøjde til op
til 10-15 meters højde i trætoppene.
De voksne eremitter er aktive i
juli og august. Billen er fremme om
dagen, især hen på eftermiddagen,
hvor den kan findes på gamle træer
eller ses flyvende i varmt solskin (fig.
4). Efter at have parret sig lægger
hunnen æg i et hult træ, hvor larverne
derefter gennemfører deres udvikling
til voksne biller, hvilket normalt varer
3 år. Den fuldvoksne larve danner i
september-oktober en ægformet kokon
– en skal sammenkittet af smuld og
larveekskrementer (fig. 3). I kokonen
forpupper larven sig den følgende
sommer, og efter et par ugers forløb er
den voksne bille udviklet. Som voksen
lever billen kun en måneds tid; den

Fig. 4. Eremit på vej ind i hulens dyb.
Den blev opdaget af os siddende uden
på stammen ved indgangen til hulheden. D.17.07.2008 (Foto: H. Peder-
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Fig. 5. Der ledes efter tegn på eremit i gammel, nedfalden gren i
Maltrup Skov. Det blev en nitte, men den gamle bøg th. har
oplagt eremit-potentiale. D. 17.07.2008 (Foto: H. Pedersen)
eneste form for føde, den indtager, er
væske, fx træsaft fra sårede træer og
saft fra frugter. Fra en enkelt hulhed
kan der i gunstige tilfælde fremkomme omkring 20 biller.
Eremitten er en meget stationær
art. Af de voksne biller, der udklækkes, forbliver langt de fleste indeni
eller uden på værtstræet. Kun omkring 15% søger væk fra værtstræet,
og de flyver sjældent ret langt væk,
formentlig højst et par hundrede meter.
Om artens biologi se i øvrigt Martin (1993) og Ranius et al. (2005).
Fra ca. 1830 og frem til nu er eremitten registreret fra godt 30 lokaliteter i Danmark, men i nyere tid kendes
den kun fra et fåtal af disse. Siden
1993 foreligger sikre observationer af
yngleforekomster af eremit fra flg.
steder, alle på Lolland og på Sjælland:
Lolland: Krenkerup Haveskov – Mal-
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trup Skov (fig. 5) – Halsted Kloster
Dyrehave.
Sjælland: Lekkende Dyrehave –
Vemmetofte Dyrehave – Sorø Sønderskov incl. Egevang – Oreby Skov –
Vallø Dyrehave – Bognæs Storskov –
Hammermølle Skov.
Overvågningen i 2008
Eremit blev i 2008 – sammen med den
lille Stellas mosskorpion, der lever i
lignende biotoptyper som eremit –
overvåget på flg. lokaliteter på Sjælland og Lolland:
Sjælland-Miljøcenter Roskilde
Jægerspris Slotshegn og Slotspark
Vallø Slotspark og Dyrehave
Bognæs
Jægersborg Dyrehave
Charlottenlund Skov (inkl. Charlottenlund Slot, Skovriderkroen og
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Danmarks Akvarium)
Gribskov, Ostrup Kobbel
Hellebæk og Hammermølle
Fredensborg Slotspark
Kolle Kolle
Svenstrup Dyrehave
Boserup Skov
Store Møsten ved Jyderup
Sjælland-Miljøcenter Nykøbing
Falster
Oreby Skov, Lekkende Dyrehave
Vemmetofte-skovene (Dyrehaven &
Strandskoven)
Sorø Sønderskov (inkl. Egevang)
Bromme Plantage

det udtagne smuld tilbage i hulheden.
På den årstid, hvor billerne er aktive,
kan man være heldig at finde billerne
i ynglehulhederne, siddende på stammer nær disse, eller sværmende omkring yngletræerne.
Alle de træer, hvori der blev konstateret eremit, blev GPS-registreret.
Det samme gjaldt træer, der blev
skønnet egnede som eremityngletræer, men hvori eremit ikke
kunne påvises - i mange tilfælde fordi
åbenlyst egnede hulheder befandt sig i
over 6 meters højde.
Overvågningen i 2008

Lolland-Miljøcenter
Nykøbing Falster
Halstedkloster Dyrehave
Maltrup Skov
Krenkerup Haveskov
Kristianssæde-skovene (Korod Skov)
Keldskov
Metodik
Når man skal overvåge eremit, skal
man først og fremmest være bevæbnet
med en lang stige (Fig. 6), en planteskovl, en køkkensi og en plasticspand
eller plasticposer. Når man møder et
træ med noget der ligner en hulhed i
”nåhøjde” – dvs. ikke over 6 meter –
slår man stigen ud, kravler til vejrs og
undersøger hulheden. Indeholder den
smuld af rimelig mængde og beskaffenhed, udtager man en prøve fra hullet, enten ved hjælp af planteskovlen
eller pr. håndkraft. Vel nede fra stigen sigter man så materialet, og man
vil kunne se, om det indeholder voksne
biller, larver, larveekskrementer eller
fragmenter af biller eller kokoner.
Efter endt undersøgelse lægges
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Fig. 6. Gammel eg i Bognæs Storskov
undersøges for eremit. D. 30.08.2008(Foto: P. Francis Thomsen)
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er for Miljøcenter Roskilde udført af
Philip Francis Thomsen og Lars Iversen, for Miljøcenter Nykøbing Falster
af Palle Jørum.
Resultater - Miljøcenter Roskilde
Overvågningen blev her udført i perioden 19. august – 7. oktober 2008. I alt
blev 419 træer undersøgt på de 12 lokaliteter.
Eremit blev fundet i 25 træer på
flg. 3 lokaliteter: 22 ege fra Bognæs, 2
linde fra Vallø Slotspark og 1 eg fra
Hellebæk.

Detaljer om de enkelte
eremit-lokaliteter
Vallø Slotspark og Dyrehave
Forhistorie
Eremit er fundet i både Slotsparkern
og Dyrehaven i nyere tid. Ved NOVANA-overvågningen i 1999 blev arten
fundet i 7 træer, og ved overvågningen
i 2004 blev den fundet i 2 træer. I
2004 blev den kun fundet i Dyrehaven.
Resultater
93 træer blev undersøgt, heraf 48 i
Slotsparken og 45 i Dyrehaven.
Antal træer med observationer af
Eremit: 2, begge levende lindetræer i
Slotsparken.
Antal potentielle yngletræer: ca.
200
Bemærkninger og anbefalinger
Dyrehaven er generelt præget af opvækst af ahorn og andre løvtræer, hvilket kan blive et problem for eremitten
på langt sigt. Dog synes de enkeltstående, gamle store ege, der står spredt i
Dyrehaven, at være yderst egnede som
yngletræer.
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I Slotsparken er der generelt
ryddet omkring træerne, som står
mere soleksponerede og derfor velegnede som eremit-yngletræer. Især er
der en del egnede lindetræer med hulheder. Kontinuiteten af egnede
yngletræer synes også fin, idet der er
flere træer, som endnu ikke har udviklet hulheder.
De mange hestekastanje-alléer
synes ikke umiddelbart oplagt ynglested for Eremit, idet mange står skygget og smuldet derfor er ret fugtigt.
Den samlede bestand af eremit
synes på lokaliteten under ét at være
gået tilbage siden 1990´erne, især i
Dyrehaven, måske fordi gamle træer
er blevet fældet og savet op. Tidligere
var eremitten langt mere talrig på
lokaliteten (Martin, 1993), men den er
igennem de sidste 10 år fundet i stadig færre træer. Der er dog mange
egnede yngletræer for arten i området,
og en forbedret beskyttelse af
yngletræerne vil formentlig kunne
sikre bestanden af eremit.

Bognæs
Forhistorie
Eremit har gennem mange år været
fundet i Bognæs Storskov, hvor arten
formentlig har en af landets største
bestande. Ca. 1/3 af samtlige eksemplarer i danske samlinger stammer fra
de gamle ege på Eghoved på halvøens
nordspids. Arten er aldrig fundet i
Vesterskoven.
Resultater
119 træer blev undersøgt, heraf 116
fra Bognæs Storskov, 3 fra Bognæs
Vesterskov.
Antal træer med observationer af
eremit: 22, alle eg, heraf 19 levende og

41

3 døde.
Desuden blev der i en gammel eg
fundet et ben efter eremit, mens der i
en død tjørn blev fundet gamle larveekskrementer, der formentlig, men
ikke helt sikkert, stammer fra eremit.
Disse to træer anses ikke for at være
aktuelle ynglehabitater for eremit
pga. materialets høje alder eller ringe
mængde.
Antal potentielle levesteder/
ynglestræer: Minimum 120.

gjort, at nogle af de gamle ege står
mere eller mindre skygget. Kontinuiteten af egnede træer bør sikres ved at
lade større mængder af yngre træer
stå tilbage.
Bognæs Vesterskov er betydeligt
yngre, præget af skovdrift, og en del af
skoven er desuden lagt om til granplantage. Kun enkelte træer har begyndende hulheder, og lokaliteten er
uegnet som levested for eremit og vil
forblive sådan mange år frem.

Bemærkninger og anbefalinger
Bognæs Storskov (fig. 7) en fremragende ynglelokalitet for eremit pga. de
mange gamle egetræer med velegnede
hulheder. Der er ingen tvivl om, at
arten her har en af landets største
bestande. Enkelte steder er området
dog præget af tilgroning, hvilket har

Hellebæk og Hammermølle
Forhistorie
Eremit kendes fra gammel tid fra skoven, men var ikke fundet i omkring
100 år, da nogle larver blev fundet i en
hul, væltet bøg ved Gl. Skovhus i
1990. Der er i dag ikke nævneværdige
rester tilbage af træet.
Resultater
13 træer blev undersøgt.
Antal træer med observationer af
eremit: 1, en levende eg.
Antal potentielle yngletræer:
ca. 13.

Fig. 7. En af de mange store eremitege i Bognæs Storskov. D. 6.05.2006
(Foto: P. Francis Thomsen)
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Bemærkninger og anbefalinger
Eremit blev ikke fundet ved overvågningerne i 1999 og 2004, så det er særdeles interessant og glædeligt, at det
nu er konstateret, at arten stadig findes i området. Yngletræet er en meget gammel, stor hul levende eg, hvori
der blev fundet store mængder larveekskrementer samt rester fra 3 imagines. Ejerne af den have, hvori træet
står i skellet, er yderst hjælpsomme og
indstillet på at sikre en eventuel bestand af eremit i træet. De har lovet
at overvåge træet for voksne dyr de
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området ville kunne bidrage til en
højere genetisk diversitet for arten i
landet som helhed, hvilket kan øge
artens overlevelsesmuligheder på
langt sigt.
Området kunne med fordel eftersøges for imagines vha. feromoner som
beskrevet i Søgaard m.fl. (2004a).

Resultater Miljøcenter Nykøbing Falster
Overvågningen blev her gennemført i
tiden 12. juli – 3. september 2008. I alt
blev 195 hulheder undersøgt på de 11
lokaliteter.
Tegn på tilstedeværelse af eremit
blev konstateret i i alt 39 træer på flg.
7 lokaliteter: 2 i Oreby Skov, 5 i Lekkende Dyrehave, 12 i Vemmetofteskovene, 2 i Sorø Sønderskov, 2 i Halstedkloster Dyrehave, 10 i Maltrup
Skov og 6 i Krenkerup Haveskov.

Fig. 8. Den ene af de to ege i Oreby
Skov, som er ynglehabitat for eremit.
Egen er efterhånden bare en hul
skal, og da den tilmed står ret mørkt,
vil den næppe længe endnu være
egnet som eremit-træ.
D.16.09.2009 (Foto: P. Jørum)
kommende sæsoner.
På sigt er artens muligheder for
at overleve i området meget begrænsede, hvis ikke den spreder sig til flere træer. Lokaliteten bliver både meget relevant og interessant at følge de
kommende år, idet den kunne repræsentere en oprindelig og særskilt bestand set i lyset af artens tilstedeværelse i 1990 samt i ældre tid. En fastholdelse af en oprindelig bestand i
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Detaljer om de enkelte
eremit-lokaliteter
Oreby Skov (fig. 8)
Forhistorie
Ved eremit-overvågningerne i 1999 og
2004 blev eremit konstateret i 2 gamle, levende ege i hhv. den østligste og
vestligste del af skoven
Resultater
11 hulheder er undersøgt.
Antal træer med tegn på eremit: 2;
træerne er de samme, hvori arten blev
fundet i 1999 og 2004. Den blev observeret larveekskrementer samt imagorester.
Antal potentielle ynglestræer: 28,
heraf 12 eg og 16 bøg. 13 af træerne
vurderes særligt egnede.
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hinanden, at der er tale om 2 selvstændige populationer
(”metapopulationer”) uden eller med
meget ringe chance for indbyrdes kontakt. Det er derfor vigtigt, at der ved
skovdriften fastholdes eller skabes
egnede ynglemuligheder for arten i
begge områder af skoven.

Lekkende Dyrehave (fig. 9).
Forhistorie
Ved overvågningerne i såvel 1999 som
i 2004 fandtes eremit i 4 egetræer.

Fig. 9. Lekkende Dyrehave er en værdifuld eremit-lokalitet, med mange
gamle ege og bøge, som er egnede som
yngletræer for eremit. Her en gammel
eg, hvor eremit blev fundet ynglende
d. 8.08.2008 (Foto: P. Jørum)
Bemærkninger og anbefalinger
Især den vestligste af de to ege står
ret mørkt p.g.a. opvækst af yngre træer; også de mulige yngletræer i umiddelbar nærhed af yngletræet står
mørkt. Det vil være meget nyttigt
med en lysstilling af træerne i dette
område. Også omkring den brandskadede eg i den østlige ende af skoven
vil en vis rydning af træopvækst være
positivt – således bør et parti med
nåletræ fjernes eller udtyndes.
De to nu kendte yngletræer for
eremit i Oreby Skov står så langt fra
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Resultater
15 hulheder er blevet undersøgt.
Antal træer med tegn på eremit:
5; alle levende ege. I den ene fandtes
larver, i de øvrige larve-ekskrementer.
Antal potentielle yngletræer: 94,
fordelt med 21 eg, 72 bøg og 1 ask. Af
disse er 54 træer vurderet som særligt
egnede som yngletræer.
Bemærkninger og anbefalinger
Lekkende Dyrehave indeholder et ret
stort antal store, gamle ege og mange
gamle, bøge. De fleste af træerne står
lysåbent, og mange af bøgene er svækkede i toppen, med tøndersvampe og
med mere eller mindre omfattende
stammedød, hulheder, spættehuller og
lign. – mange utvivlsomt ideelle for
eremit. Det ser således ud til, at betingelserne for en fortsat eremitbestand i
Lekkende Dyrehave er særdeles gode.

Skove ved Vemmetofte
Forhistorie
Vemmetofte har længe været kendt
som en af landets fine eremitlokaliteter. Ved undersøgelsen i 1999
fandtes eremit i 8 ege og 1 ask. I 2004
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blev eremit fundet i 8 ege. Samtlige
fund i såvel 1999 og 2004 blev gjort i
Dyrehaven. Eremit er tillige tidligere
fundet i Vemmetofte Strandskov,
sidst 1953.
Resultater
I Dyrehaven blev 48 hulheder undersøgt, i Strandskoven 19.
Antal træer med tegn på af eremit: 12, alle levende træer, og alle i
Dyrehaven; 11 eg, 1 ask. I én af egene
fandtes en meget stor larve samt imagorester og larveekskrementer, i andre 2 forekom imagorester og larveekskrementer, i de øvrige blev udelukkende fundet larveekskrementer.
Antal potentielle yngletræer: I
Dyrehaven 146, fordelt med 115 eg,
18 hestekastanie, 12 bøg og 1 ask. Af
disse er 69 træer vurderet som særligt
egnede som yngletræer. I Strandskoven 119, fordelt med 61 bøg, 52 eg, 3
poppel, 1 ask og 1 navr. Af disse er 79
træer vurderet som særligt egnede
som yngletræer.
Bemærkninger og anbefalinger
Vemmetofte Dyrehave hører til blandt
landets allerbedste eremitlokaliteter.
Der er et stort antal egnede
værtstræer – og de fleste har en passende lysstilling. Enkelte steder i
skoven kunne rydning omkring
værtstræer eller potentielle
værtstræer dog ganske givet have en
positiv effekt på eremittens livsbetingelser.
Også på længere sigt synes situationen for eremit i Vemmetofte Dyrehave at være gunstig, idet der findes
mange erstatningstræer for de nuværende yngletræer.
I Strandskoven er eremit heller
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ikke fundet ved denne undersøgelse,
og det synes tvivlsomt – til trods for at
der er mange tilsyneladende egnede
yngletræer – at arten nu lever her.
Da afstanden til den nærmeste ynglelokalitet, Vemmetofte Dyrehave, er ca.
2 km, vil en indvandring herfra formentlig være vanskelig.

Sorø Sønderskov inkl.
Egevang
Forhistorie
Eremit blev ved undersøgelsen i 1999
fundet i 5 træer, i Egevang i en eg, i
Sorø Sønderskov omkring Filosofgangen i 3 bøge og en ask; heraf knækkede den ene bøg og asken i orkanen
december 1999. Ved undersøgelsen i
2004 lykkedes det ikke at finde træer
med eremit.
Resultater
30 hulheder er blevet undersøgt.
Antal træer med tegn på eremit:
2; en levende ask og en levende bøg,
begge med talrige larve-ekskrementer.
De to eremittræer findes begge i Sønderskoven; i Egevang var det ikke
muligt at genfinde eremit.
Antal potentielle yngletræer:
189, heraf 98 bøg, 66 eg, 14 ask, 6 rødel og 5 elm. Heraf vurderes 90 at
være særligt egnede.
Bemærkninger og anbefalinger
I Egevang er der behov for rydning af
opvækst af ahorn. I Sønderskoven
nær Flommen står mange gamle, store
ege meget mørkt, hvilket formentlig er
grunden til, at eremit ikke kan findes
i dette område, hvor træerne ellers
synes at være meget velegnede som
yngletræer for eremit. En lysstilling
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af en del af egene i dette område kan
stærkt anbefales.

Halstedkloster Dyrehave
Forhistorie
Eremit blev fundet i Halstedkloster
Dyrehave første gang i 1991. Ved eremitovervågningen 1999 blev den fundet i 3 træer, i 2004 i et enkelt træ.
Resultater
19 hulheder er blevet undersøgt.
Antal træer med tegn på eremit:
2; begge levende ege. I det ene træ
fandtes larveekskrementer og en imagorest. Det andet indeholdt højtsiddende hulheder, der ikke kunne undersøges; omkring dette træ blev gjort
to observationer af sværmende eremit
(måske det samme individ?); en eremit slog sig ned på træet, der anses
som et yngletræ.
En eremit blev i øvrigt observeret
i området, og fotograferet, 17. august
samme år af naturfotografen Jesper
Hjelme.
Antal potentielle yngletræer: 95,
fordelt med 77 eg, 12 lind, 3 bøg, 2
hestekastanje og 1 ask. Heraf vurderes 55 vurderet som særligt egnede.
Bemærkninger og anbefalinger
Skovområdet er i dag overvejende
lysåbent, så mange af de gamle ege,
som skoven er rig på, står mere eller
mindre soleksponerede, hvilket er til
gavn for eremit. En endnu ret spæd
ahornopvækst bør fjernes, inden skyggeeffekten bliver problematisk. Uden
for det område, der er udpeget som
habitatområde, findes partier med
eremitpotentiale, bl.a. en del gamle
ege, hvor der er behov for at foretageen lysstilling af træerne.
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Maltrup Skov
Forhistorie
Eremit er fundet i Maltrup Skov flere
gange i perioden 1970-1980 og igen i
1991. Ved eremitovervågningen 1999
blev den fundet i 10 ege, mens den i
2004 blev fundet i 7 træer.
Resultater
14 hulheder er blevet undersøgt.
Antal træer med tegn på eremit:10;
heraf 7 levende ege, 1 død eg, 2 levende bøge. På en af bøgene blev en voksen bille set uden på træet, ved hulhed
med så snævert indgangshul, at den
ikke kunne undersøges. På en anden
bøg blev en eremit set kravlende omkring i stammehulhed. I 4 ege blev
foruden larveekskrementer fundet
rester af imagines, mens der i de øvrige 4 træer udelukkende blev fundet
larveekskrementer. I øvrigt blev der i
eremit-området i Maltrup Skov også
fundet en levende voksen bille samt
en imagorest af den sjældne jættesmælder (Elater ferrugineus), hvis
larve efterstræber larver af andre
hultræslevende insekter, herunder
larver af eremit; de to arter findes
derfor ofte sammen.
Antal potentielle yngletræer: 42,
fordelt med 29 bøg, 10 eg, 1 ask/elm(?)
og 2 el. Heraf vurderes 25 træer at
være særligt velegnede som
yngletræer.
Bemærkninger og anbefalinger
Habitatområdet består af to holme i
skovens nordøstlige del ud mod Sakskøbing Fjord. Den sydøstlige holm
rummer en række gamle ege og bøge,
mens den nordvestlige holm, der er
mere fugtig, især domineres af gamle
ege. Afstanden mellem de indbyrdes
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nærmeste to eremitforekomster på de
to holme overstiger 300 m, hvorfor
eremitbestandene på hver holm formentlig må betragtes som en selvstændig population. Det vil derfor
antagelig være vanskeligt for arten at
bevæge sig fra den ene holm til den
anden. P.t. er forholdene for eremit
meget gunstige på begge holme, men
på sigt kan arten måske få svært ved
at opretholde en bestand på den nordvestlige holm, hvor antallet af erstatningstræer for de nuværende er meget
beskedent.

fandtes udelukkende larveekskrementer.
Antal potentielle yngletræer: 87,
fordelt med 54 bøg, 28 eg og 5 ask. Af
disse er 21 træer vurderet som særligt
egnede.

Forhistorie
Eremit er fundet i skoven flere gange
i 1970’erne og flere gange siden, bl.a.
1991. Den blev ved eremitundersøgelsen i 1999 fundet i 5 træe, mens den
ved den tilsvarende overvågning i
2004 blev fundet i 3 træer.

Bemærkninger og anbefalinger
Skoven er en særdeles værdifuld naturskov, med en stor bestand af især
gamle bøge, men også en del gamle
ege. Derudover bl.a. ask. Skoven er
kendt som levested for bl.a. en lang
række sjældne og rødlistede biller.
Store dele af skoven er temmelig mørk
p.g.a. opvækst af bl.a. ahorn. En vis
rydning af uønsket opvækst ville være
til gavn for eremitten - men konflikter
måske med ønsket om at skoven skal
henligge som ”naturskov”? Hvis dette
ikke er tilfældet, så kan en lysstilling
af flere af de gamle træer stærkt anbefales.

Resultater
13 hulheder er blevet undersøgt.
Antal træer med tegn på eremit:
6; heraf 5 bøg og én eg. På en stor
gammel bøg med stammehulheder
blev imago set kravle opad stammen.
På en anden bøg med død top og højtsiddende stammehulhed blev imago
iagttaget nederst på stammen. Disse
to træer vides ikke med sikkrehed at
være yngletræer for eremit, men det
vurderes som sandsynligt. I en tredje
bøg fandtes hulhed med larveekskrementer samt imagorester, bl.a. et nylig dødt, næsten intakt individ. På en
stor levende eg fandtes hulhed med så
snævert indgangshul, at undersøgelse
ikke var mulig – men den umiskendelige lugt af eremit fra hullet var ikke
til at tage fejl! I de øvrige hulheder

Status og trusler mod eremitten
Sammenlagt blev der fundet eremit –
eller tegn på eremit – i 64 træer fordelt på 10 lokaliteter. Dette resultat
er stort set det samme som ved overvågningen i 1999 (61 træer/9 lokaliteter), men en forøgelse i forhold til
overvågningen i 2004 (40 træer/8 lokaliteter). Opvækst og tilgroning er generelt den mest iøjnefaldende trussel
mod levestederne for eremit på de
undersøgte lokaliteter. Dette vil på
længere sigt resultere i, at træerne
kommer til at stå helt eller delvist
skyggede, hvilket gør dem uegnede
som yngletræer for billen. Denne udvikling ses på flere af de lokaliteter
som tidligere har været levested for
eremit (især Jægerspris Slotshegn og
Svenstrup Dyrehave, men også i Keld-

Krenkerup Haveskov

Bladloppen 28 / 2009

47

skov), men også på nogle af de lokaliteter, hvor eremit i dag yngler (fx i
Oreby Skov og Krenkerup Haveskov).
Truslen i form af tilgroning er langtfra akut i flere af de andre skove, hvor
eremit har faste ynglebestande, men
pleje af områderne kan være nødvendig for at undgå ovennævnte scenarier i fremtiden.
En mere langsigtet sikring af
levestederne for eremit beror på at
sikre kontinuiteten af egnede
yngletræer, således at der, også om
mange år, findes egnede gamle træer
med hulheder. Dette sikres ved at
lade en rigelig mængde træer i alle
aldre stå urørte. Et meget stort problem er, at mange af eremitlokaliteterne er små, og at afstanden
mellem dem til gengæld er stor. De
ligger som isolerede øer i landskabet,
og chancen for at der kan ske udveksling af individer mellem populationerne er gennemgående ringe. Forsvinder eremitten fra en eksisterende lokalitet, fordi denne er blevet uegnet
som levested, er der derfor ikke stor
sandsynlighed for at billen vil kunne
genindvandre, selvom lokaliteten igen
skulle blive egnet, da de tilbageværende lokaliteter ikke ligger inden for
spredningsafstanden. Dette kunne
forklare hvorfor arten i dag ikke kan
findes i Svenstrup Dyrehave, hvor den
tidligere forekom.
Endelig er det selvsagt af største
vigtighed, at eremityngletræer ikke
fældes – og det gælder også træer i
parker og allér, der grænser op til
lokaliteterne. Hvor fx park- eller allétræer skønnes at udgøre en sikkerhedsrisiko, bør beskæring forsøges
fremfor fældning. Hvis hule træer
fældes, bør der forinden – eller hvis
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hulheder først opdages efter fældning
– foretages en undersøgelse af træerne. Findes tegn på tilstedeværelse af
eremit, er det vigtigt, at træerne forbliver i området således af eremitynglen kan nå at udvikle sig til voksne
biller.
En eftersøgning af biller eller
andre smådyr i hultræer ved brug af
stige ligger normalt uden for hvad
amatørsamlere kaster sig ud i. Under
alle omstændigheder kræver det selvsagt skovejernes - og hvor habitatdirektiv-arter som eremit kan forekomme, tillige myndighedernes – tilladelse, ligesom udtagning af smuld fra
potentielle eremit-hulheder bør foretages med varsomhed for ikke at ødelægge eller forringe livsbetingelserne
for eremit og andre sjældne hultræsbeboere.
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Butterfly
Conservation
Europe
Årsmøde 2009
Af Michael Kavin

D

en 28.-29. januar 2009 deltog
Tom Nygaard Kristensen og jeg i
det andet årsmøde i Butterfly Conservation Europe (BCE). Mødet foregik i
Laufen i Bayern samme sted som sidste år
Hovedtemaet var en workshop om
en ny europæisk rødlistebog for dagsommerfugle til afløsning af den nu-

værende fra 1999. Derudover var der
almindelig orientering om BCE’s arbejde, herunder ikke mindst et spændende indlæg om ”Climatic Risk Atlas
of European Butterflies” – altså et
atlas over de potentielle effekter af
klimaændringer på vores dagsommerfuglefauna.
Rødlistearbejdet
BCE har fået entreprisen med at udarbejde en ny europæisk rødlistebog
overdraget af IUCN. Den nuværende
rødliste skal opdateres i overensstemmelse med IUCN’s nye rødlistekriterier – det vil sige dem, som vi også
bruger herhjemme i forbindelse med
igangværende rødlistninger. Alle de
danske dagsommerfugle er således
rødlistet med udgangspunkt i disse
kriterier.
Forud for mødet var der hen over
efteråret 2008 indhentet oplysninger

Det var koldt udenfor Gasthof Kapuzinerhof, i øvrigt en del af
kursusejendommen som husede os. (Foto: M. Kavin)
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Deltagere der repræsenterer de omkring 30 europæiske
lande der deltog på mødet. (Foto: BCE)
om arternes status fra alle BCE partnere mv. dækkende alle europæiske
lande. På baggrund heraf var der til
mødet udarbejdet oplæg til den nye
rødliste. Disse oplæg var emnet for
drøftelserne på workshoppen. Oplæggene drøftedes i fire landegrupper –
Nordeuropa, Mellemeuropa, Sydøsteuropa og Sydvesteuropa med udgangspunkt i de arter, der var særlige
for disse områder.
Selv om der altså var gjort et betydeligt forberedende arbejde, så viste
det sig hurtigt forskellige problemer.
Det første var,
at den til grund liggende liste over
Europas dagsommerfugle efter nogles
opfattelse var mangelfuld . Der var
dukket nye arter op, som ikke var på
listen, der var arter som måske var
nogle andre arter, der var nyerkendte
dobbeltarter osv . Det var jo noget
som de pågældende jo godt kunne
have gjort opmærksom på tidligere –
der var faktisk mulighed for det i det
materiale, som man havde fået udsendt i efteråret 2008! Nåh men det
havde man så ikke gjort, og i stedet
sad man så nu og kritiserede. Det
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sendte under alle omstændigheder de
kyndige taxonomi folk på overarbejde
i de sene aftentimer (og tidlige nattetimer) . Nogle af tingene var der hold i,
andre måtte forkastes og atter andre
måtte der forskes lidt videre i.
Et andet diskussionspunkt var
forholdet omkring specielle underarter. Burde de egentligt ikke rødlistes
særskilt i stedet for at indgå i en samlet vurdering af den pågældende art?
Det er en uendelig debat hvor mange
har lige netop deres Darlings, som er
så specielle, at de absolut bør have
særlig behandling. Imidlertid var repræsentanten fra opdraggiverne
(IUCN) meget fast i kødet på dette
punkt: Det er arterne der rødlistes –
ikke underarterne!
Et tredje diskussionspunkt var
forståelsen af IUCN’s kriterier. Det
var helt tydeligt, at en række fagfolk
havde svært ved at kapere og dermed
forstå kriterierne. Et eksempel som
svalehale situationen i Danmark, hvor
arten er uddød men alligevel stadig
ses som migrant ville således byde på
særdeles store forståelsesproblemer
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visse steder.
I samme boldgade var de generelle diskussioner om kravet til dokumentation. Her åbner IUCN’s kriterier op for skønsmæssige vurderinger
eller kvalificerede gæt om man vil.
Det er helt tydeligt noget som i hvert
fald mange naturvidenskabsfolk har
det meget svært med. Blandt hardcore naturvidenskabsfolk fra visse dele
af Europa oversættes skønsmæssige
vurderinger således åbenbart – sådan
virker det i hvert fald – som helt vilkårlige subjektive skøn uden ordentlig
hold i ”virkeligheden”. Omvendt må
man sige, at hvis man ikke accepterer
skønsmæssige vurderinger, så vil det

nok ikke være muligt overhovedet at
lave en sådan europæisk rødliste.
Mit indtryk i forbindelse med disse
typer af diskussioner er, at nok har vi
at gøre med endog meget dygtige og
vidende sommerfuglekendere, men en
stor del virker ind imellem noget overakademiske og upraktiske – eller måske snarere upragmatiske.
Men tilbage bliver alligevel en
række reelle problemstillinger, som
der skal arbejdes mere med. Det betød
også, at man på workshoppen ikke
nåede nær så langt med arbejdet på
rødlistebogen som man havde forestillet sig. Spørgsmålet er så, om man når

Butterfly Conservation Europes nye formand Josef Settele foredrager
om Climatic Risk Atlas for dagsommerfugle (Foto: M. Kavin)
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i land som planlagt i efteråret 2009 –
vi får se.
Climatic Risk Atlas of
European Butterflies
Atlasset belyser på baggrund af en
klimamodel effekten af klimaforandringerne på dagsommerfuglene i
forhold til 3 scenarier. Scenarierne
svarer til dem, som IPCC (FN’s klimapanel) benytter:
Et scenarium hvor klimaudfordringerne fører til aktive og effektive
politiske initiativer.
Et scenarium hvor kræfternes frie spil
er styrende.
Et mellem scenarium hvor kræfternes
frie spil tøjles lidt hist og her –
meget som dagens situation.
Belysningen af klimaeffekten
tager udgangspunkt i de enkelte arters klimanicher. Klimanichen er det
sæt af relevante klimatiske forhold
der gælder inden for en given arts
udbredelsesområde – det vil sige de
klimabetingelser som arten kan trives
under. Ved hjælp af klimamodellen
fremskrives så de variable der betinger klimabetingelserne i forhold til
det ene eller det andet scenarium, og
resultatet bliver et kort, som for hver
art viser, hvor klimanichen geografisk
er placeret på et givet tidspunkt i
fremtiden.
Det er spændende læsning der
giver stof til eftertanke. Ligegyldigt
hvilket scenarium der kigges på bevæger klimanicherne sig kraftigt mod
nord og til dels mod vest. For især de
alpine og eller arktiske arter ser fremtiden meget sort ud, idet klimanicherne helt eller næsten helt forsvinder.
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For et land som Ungarn betyder ændringerne i værste fald at stort set
hele landets nuværende dagsommerfuglefauna forsvinder.
For Danmarks vedkommende betyder klimaændringer ifølge atlasset
at vores dagsommerfugle fauna forøges med en række arter, mens kun
ganske få er i fare for at forsvinde.
Danmark bliver altså et af vinderlandene, hvis man ellers kan tillade sig at
tale om vindere i dette spil!
Lad mig nævne et par eksempler og
starte med en art vi allerede har i dag,
nemlig Fransk bredpande. Det er en
art som er meget lokalt forekommende
på Røsnæs og ved Sejrøbugten i det
varme Storebæltsområde. Det er den
nordligste population i Europa, og vi
befinder os altså på grænsen af artens
klimaniche. Uanset hvilket scenarium vi betragter vil klimanichen bevæge sig mod nord, og det ser rent faktisk ud til, at arten allerede nu er inden i en stabiliseringsperiode og måske endda under begyndende spredning. Den skal vi holde rigtig godt øje
med i de nærmeste år.
I den mere spektakulære ende
kunne Sydeuropæisk svalehale blive
et smukt indslag i den danske natur.
Dens klimanice går også vores vej, og
det er jo kun ganske kort tid siden det
første sikre fund af arten blev gjort.
Og siden da er den set igen i et enkelt
eksemplar.
En art vi måske kommer til at
sige farvel til kunne blive Sortbrun
blåfugl, som i dag har lokale men stabile bestande i klitområderne i det
nordligste Vendsyssel. Den er allerede i dag på grænsen af sin klimaniche,
og udviklingen går ikke dens vej.
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Korte
meddelser
Af Michael Kavin

Nyt-nyt-nyt
På Dansk Entomologisk Forenings
generalforsamling den 12. september
2009 besluttedes nedenstående nye
indsamlingsbegrænsninger:
Bombarderbille
Brachinus crepitans – Arten må
ikke indsamles i nogen stadier på
den eneste kendte, fredede lokalitet
ved Sose på Bornholm.
Månetorbist Copris lunaris L.
Arten må ikke indsamles på dens i
øjeblikket eneste kendte danske lokalitet (Nordby Bakker) og hvor den
ellers måtte blive fundet i Danmark.
Månetorbist er en omhyggeligt
yngelplejende art med langsom formeringsrate. Den har længe været i
tilbagegang i Danmark og vore nabolande pga. indskrænkninger og forringelser i dens habitat, der udgøres
af varmeprægede og vedvarende
græssede overdrev.
Den kan i felten næppe forveksles
med andre arter og er pga. sin størrelse og rolige adfærd let at dokumentere med foto.

Annonce
EFU har mulighed for i et om end
begrænset omfang at yde støtte til for
eksempel faunistiske undersøgelser
af særligt opmærksomhedskrævende
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arter. Begrundet ansøgning med
kortfattet projektbeskrivelse kan
fremsendes til EFU.

Nyt på hjemmesiden
På DEF’s hjemmeside kan du nu
under Downloads som noget nyt se
bladet HETEROCERUS, som er et
meddelelsesblad for danske billefolk,
både for "nørderne" og for dem, der
bare synes, at biller er spændende
insekter.
Ligeledes som noget nyt kan du
sammesteds finde diverse ting og
sager som bombardérbilleundersøgelsen 2008, vandkalverapport 2008, statusrapporter for særligt udvalgte arter for 2006, 2007 og
2008 samt Red Data Book of European Butterflies fra 1999. Sidstnævnte er under revision, jf. omtale
andetsteds i bladet.
Under Downloads finder du
endelig Bladloppen.

Projekt Sommerfugl
Det er med stor bedrøvelse det må
konstateres, at overvågningsprojektet for Danmarks dagsommerfugle,
Projekt Sommerfugl, nu må erklæres
afgået ved døden. Projektet, der var
et samarbejdsprojekt mellem Danmarks naturfredningsforening, Danmarks Miljøundersøgelser og Dansk
Entomologisk Forening, har ikke
kunnet opnå funding til at fortsætte.
Vi må håbe, at det på et senere
tidspunkt vil være muligt at gennemføre et sådan projekt – det har vi
brug for.
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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 DEF
Nærmere oplysninger og evt. tilbud kan indhentes hos:
Ole Martin - Glentevej 8 - 3390 Hundested
Tlf. 44 98 92 46.
E-mail: oomartin@net.telenor.dk
http://www.entoweb.dk
Annonce
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Vejledning for bidrag til
Bladloppen
Artikler, meddelelser og lignende
sendes til redaktionen.
Teksten modtages helst på
diskette eller e-mail! (Microsoft Word
eller efter aftale). Hvis dette ikke er
muligt, omskriver vi teksten.
Tekstmaterialet må meget gerne
ledsages af illustrationer (fotos, tegninger eller lignende, enten på papir
eller som fil). Materialet returneres
efter ønske.
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