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de med andre været prioriteret højt i 
hele Dansk Entomologisk Forenings 
levetid. 
     Det gælder ikke mindst samarbej-
det i Det Grønne Kontaktudvalg,  som 
har repræsentanter for en lang række 
naturorganisationer,  og som årligt 
mødes med Miljøministeren. 
     Et meget synligt resultat af dette 
samarbejde er publikationen 
’Danmarks natur 2010’,  der her i bio-
diversitetsåret 2010 giver en faglig 
vurdering af udviklingen i Danmarks 
natur, og således giver et modspil til 
den mere officielle Miljøministerielle 
vurdering, som fremgår af f.eks.  Dan-
marks 4. landerapport til biodiversi-
tetskonventionen.  I ’Danmarks natur 
2010’ har Det Grønne Kontaktudvalgs 
medlemmer hver taget sig af et tema 
eller en organismegruppe og beskre-
vet hvordan situationen rent fagligt 
ser ud lige nu.  Her har vi naturligvis 
bidraget med afsnittet om insekterne.  
     Et andet markant resultat i 2010 
er, at det nu er lykkedes for Dansk 
Entomologisk Forening at få tildelt 
sommerfuglen Natlyssværmer dansk 
statsborgerskab frem for som hidtil 
kun ”tålt ophold”.  At denne EU-
habitat art nu er officielt anerkendt 
som en del af den danske fauna bety-
der alt andet lige, at sandsynligheden 
for at sikre den enestående insektlo-
kalitet ved Rødbyhavn på Lolland må 
betragtes som væsentligt større end 
tidligere.  Sikringen af Rødbyhavnlo-
kaliteten har i det hele taget fyldt 
meget i 2010 og vil fortsat være en af 
foreningens vigtigste opgaver.  Jeg 
håber at vores gode samarbejdspart-
nere vil være os behjælpelige med at 
lykkes med denne opgave. 

� 

Formanden 
har ordet 
 

Samarbejde og  
resultater 
 

Af  Michael Kavin 

E t markant resultat i 2010 er, at 
det er lykkedes at få tildelt som-

merfuglen Natlyssværmer dansk 
statsborgerskab... 
     For en relativt lille forening som 
vores er samarbejde med andre grøn-
ne foreninger og naturinteressenter 
helt nødvendigt.  Derfor har samarbej-

Nyklækket eksemplar af natlyssvær-
mer Prosperinus proserpina fra Hvi-
derusland fotograferet i fangenskab. 

(Foto: P. Stadel Nielsen) 
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Fig. 1.  Holmegårds Mose set fra luften  
før rydningerne  påbegyndtes. (Foto: Mikkel B. Clausen) 
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absolut største på Øerne. Den rummer 
mange fine naturmæssige værdier, 
herunder ikke mindst entomologiske. 
   Store dele af mosen har gennem 
årene været udsat for dræning, tørve-
gravning m.v., og den har derfor været 
voldsomt tilgroet. For ca. 10 år siden 
foretog det daværende Storstrøms 
Amt, i samarbejde med ejeren, ryd-
ning af vitale dele af den tilbagevæ-
rende højmoseflade. I 2009 blev store 
dele af mosen fredet, i alt 547 ha, med 
en række frivillige aftaler med 15 
lodsejere. Skov- og Naturstyrelsen er i 
fredningskendelsen blevet plejemyn-
dighed på det fredede område, dvs. i 
praksis Skov- og Naturstyrelsen Stor-
strøm.  
   Hele det omfattende genopretnings-
projekt er finansieret gennem et EU 
LIFE projekt til gennemførelse af den 
vandstandshævning, som Skov- og 
Naturstyrelsen har søgt og fået tildelt. 
   Fredningens formål er at gennemfø-
re de forpligtigelser, som følger af 

Natur-
genopretning 
i Holmegårds  
Mose 
 

Forhåbentlig vil vi i  
løbet af nogle år se en 
opblomstring i både 
antal og forekomst af 
de mange sjældne dyr 
og planter i mosen  
 

Af  Per Stadel Nielsen 

H olmegårds Mose i Sydsjælland er 
en af vores største højmoser, den 

Fig. 2. Holmegårds Mose, afgrænsning af  
projektområdet (blå) og habitatområdet (rød) 
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størstedelen af områdets status som 
Natura 2000 område og dermed at 
sikre og genoprette en gunstig beva-
ringsstatus for de naturtyper og arter, 
som området er udpeget for at tilgode-
se 

• at sikre de kendte og mulige ar-

kæologiskværdier. 

• at give muligheder for videnskabe-
lige undersøgelser. 

• at sikre offentlighedens adgang til 
området med respekt for de be-
skyttelseshensyn, der er nødvendi-
ge for at sikre den fortsatte tilste-
deværelse af biologiske samt ar-
kæologiske værdier. 

 
Og generelt må arealer, der ikke er 
omfattet af ovennævnte aftaler, med-
mindre andet er bestemt, ikke tilplan-
tes eller dyrkes, der må ikke drænes 
og vandstanden må ikke sænkes. 
 
Plejeindsats 2010-2013 
Plejen tager udgangspunkt i at vand-
standen generelt hæves med under 25 
cm, men i visse områder hæves med 
mere end 25 eller få steder endog med 
over 50 cm., se fig. 4. Inden vand-
standshævningen gennemføres vil de 

Fig. 3 ses de områder, der blev ryddet i februar 2010 

En knuser på larvefødder flænser 
mindre træer med mindst mulig 

skade på mosefladen.  
 (Foto: Mikkel B. Clausen) 
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pågældende områder blive ryddet for 
træer og buske, idet de er meget vand-
forbrugende og derved med til at dræ-

ne området. Vandstandsstigningen vil 
sandsynligvis mindske genvækst af 
birk og kraftigt reducere fremspirin-

Fig. 4. Vandstandshævninger 2010-2011. Lys blå < 25cm. ”Mellem-
blå” ligger mellem 25 og 50 cm. Mørk blå > 50 cm.  

Regulær birkeskov under fældning. (Foto: Mikkel B. Clausen) 
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Fig. 5. Planlagte og delvis allerede foretagne rydninger i Holmegaards Mose. 
Røde felter = områder der knuses, blå felter = områder der ryddes og hvor ved-
det fjernes, gule felter = områder der ryddes, men hvor veddet bliver liggende. 
Grønne områder = manuel rydning af mindre opvækst. Lyserøde streger = om-

råder hvor træer langs vejen (10-20 m) trækkes ud til vejen for senere udkørsel. 

De store birketræer er fældet og samles i bunker til senere flisning 
af en maskine på brede larvefødder. (Foto: Mikkel B. Clausen) 
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gen af nye planter, men der vil være 
områder hvor genvækst forekommer. 
Derfor vil områderne efterfølgende 
blive afgræsset, hvor det vurderes 
nødvendigt. 
   I alt skal 95 ha ryddes for opvækst 
af birk og andre træer og buske, se fig. 
5 for konkrete areal og rydningsmeto-
der. 
   På fig. 3 ses de områder, der blev 
ryddet i februar 2010. Rydningerne 
blev foretaget med kratrydder og mo-
torsav, idet det er meget våde arealer, 
som derfor med fordel kunne ryddes 
mens mosen var frossen. Vedmassen 
fjernes løbende, i første række det der 
kan nås fra vejene, i øvrigt sammen 
med træ fra nogle af de andre områ-
der, der senere skal ryddes. De blå 
arealer er områder, hvor birken dan-
ner en forholdsvis tæt og høj skov. 

Disse arealer ligger generelt på de 
mere tørre partier af mosen, og er el-
ler vil blive ryddet maskinelt med ma-
skiner på bælter. Træet transporteres 
af et køretøj på bælter ud af de blå 
områder, for så vidt det er muligt 
uden at skade mosebunden for meget. 
Træet vil henligge langs vejene i ca. 1 
år og vil derefter blive flishugget og 
fjernet. Til det brug anvises eksakte 
køreveje, og hvor det er muligt at op-
lægge træ, således at sårbare planter 
så vidt muligt ikke bliver ødelagt. Ve-
jene vil blive forsynet med køreplader 
under udkørslen. Fordelene ved at 
fjerne det nedskårne træ er dels at 
fjerne næringsstoffer, men også for at 
muliggøre efterfølgende græsning med 
får.  
     I det gult markede område vil træ-
erne blive fældet og skåret op i to-

De fældede birketræer er samlet i kolossale stakke, der 
senere fjernes. Oktober 2010.  (Foto: Niels W. Knudsen) 
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meter stykker på stedet, men træet vil 
ikke blive fjernet i første omgang. 
   På de med rødt markerede arealer 
er opvæksten af birk generelt meget 
begrænset, hvilket skyldes at de er 
mere våde og blødbundede. Derfor vil 
birken i disse områder blive fjernet 
med en såkaldt  knuser. Dette vil fore-
gå ved at en knuser på bælter kører 
over området og knuser vegetationen 
til forholdsvis fint flis. Metoden har 
den fordel, at der er meget ringe gen-
vækst fra birk, og desuden fjernes det 
knuste materiale ikke, hvilket også er 
vanskeligt på meget våd og blød bund. 
Yderligere er der den fordel at områ-
det nemt kan afgræsses af får, hvis 
det bliver nødvendigt, da der ikke 

efterlades stammer og grene i områ-
det.  Rydningerne er igangsat fra 
efteråret 2010, primært de blå felter 
C, D, E, F og det røde felt G. Hvis det 
viser sig praktisk muligt, vil yderli-
gere arealer blive ryddet i 2010. At 
rydningerne fordeles over to år, skyl-
des at vandstanden så vidt muligt 
hæves hurtigt efter at rydningerne 
er foretaget. Da det ikke er muligt at 
gennemføre hele vandstandsprojek-
tet i 2010 er vandprojektet blevet 
delt i to.  
     I 2010 fokuserer rydningerne der-
for på det område, som vil blive på-
virket af vandstandshævningen i 
efteråret 2010. I de øvrige områder 
hæves vandstanden i 2011. 

De fældede birketræer ses over stor afstand. Oktober 2010.  
(Foto: Niels W. Knudsen) 
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Rydning foretaget i efteråret 2010  i 
område D. Langs grøften i midten af 
billedet forekom larver af Gastropa-
cha quercifolia på krybende pil for ca. 
40 år siden. (Foto: Niels W. Knudsen) 

Græsning med får 
For at undgå genvækst af birk og 
andre træer og buske, vil Holme-
gaards Mose efterfølgende blive af-
græsset af op til 250 får. I den forbin-
delse opsættes op til 5 km faste hegn 
og op til 5 km flytbare hegn. Afgræs-
ningen vil foregå i områder, der ikke 
er blevet våde nok til at hindre op-
vækst af birk og andre træer, men 
samtidig er tørre nok til, at fårene 
kan græsse. Det er endnu ikke fast-
lagt, præcist hvor afgræsningen vil 
ske, men det vil blive indenfor de nye 
rydninger samt i de områder, der 
allerede er afgræsset. Områder med 
sjældne planter, der er ikke tåler 
afgræsning, vil så vidt muligt blive 
friholdt for græsning. 
 
En bedre mose i fremtiden 
Som det fremgår af det ovenstående 
og kortene, er det meget omfattende 
rydninger og ændringer af vandstan-
den, der er sket og vil ske de kom-
mende år. Det kan derfor ikke helt 
undgås, et visse naturtyper eller ar-
ter vil blive påvirket negativt, men 
planen tager højde for dette, ved at 
de vigtigste art og naturtyper er prio-
riteret højest. Generelt forventes det 
at højmoseflader igen vil blive ud-
bredt i mosen, og at  tilgroning med 
især birk vil blive af begænset om-
fang på grund af vandstandshævnin-
gerne. 
   Forhåbentlig vil vi i løbet af nogle 
år se en opblomstring i både antal og 
forekomst af de mange sjældne dyr og 
planter i mosen. 
  Kortene bringes med venlig tilladel-
se af Skov- og Naturtyrelsen Stor-
strøm. 

� 
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Fig. 1. Udsigt fra bålpladsen ned over Allermølledam  
(Foto: Jan Boe Runge) 

� 
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En bille der 
lever i asken 
fra et bål 
 

Hvor gemmer  
en så sjælden art  
sig i over 50 år?   
 

Af  Jan Boe Runge 

F or nogen tid siden var min hustru 
og jeg på familiebesøg i Sønderjyl-

land.  Vi kom da ind på, eller rettere, 

jeg kom ind på min interesse for in-
sekter, nærmere biller.  Jeg fortalte 
om en meget sjælden art, jeg havde 
fundet på deres egn omkring 
Favstrup: nemlig billen Corticaria 
fagi. 
 
Men først - hvorfor det  
med billerne?  
Det vil nok for de fleste synes frem-
med!  Er det virkelig noget, man kan 
interessere sig for?  De fleste har nok 
hørt om besynderlige personer, der 
samler på sommerfugle!  Men at sam-
le på biller, kan man det?  Ja, det kan 
man!  Vi er godt nok ikke ret mange 
her i landet.  I Sønderjylland kender 
jeg ingen, i resten af Jylland er der 4-6 
personer, på Fyn er vi 2 og på Sjæl-
land og Bornholm er der 6 personer.  

Fig. 2.  Skt. Hansbålet ved Aller Mølledam er forholdsvis lille, og ikke  mere  
end ca. 1 m høj. Benyttes kun en gang om året  (Foto: Jan Boe Runge) 
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kan skrives mange sider om, ja mange 
bøger.  Tørt stof for nogle, men yderst 
interessant for andre. 
 
Her i landet 
er der indtil nu fundet 3815 bille-
arter, et stort antal når vi tænker på, 
at mennesket blot er een art.  I øvrigt 
vokser antallet af bille-arter hos os, 
ved at der er flere arter, der indvan-
drer i takt med, at klimaet bliver var-
mere. Til gengæld er der arter, der 
forsvinder, når klimaet bliver for 

Vi har alle et tæt samarbejde.  Er det 
noget nyt at interessere sig for biller?  
Nej, det kan man ikke sige.  Vi kan gå 
flere hundrede år tilbage, men det var 
først med svenskeren Linné, der i 
1700 årstallet – på latin - lagde grun-
den til navngivning af planter og dyr, 
at interessen for biller for alvor blev 
vakt.  Den dag i dag benyttes Linnés 
system stadig, og det betyder, at når 
vi taler om en bestemt bille-art, så er 
det det samme navn, man bruger i alle 
lande på hele kloden.  Et emne der 

Fig. 3.  Skt. Hansbålet ved Aller Mølledam,ses her tæt på. Asken der 
er ret fin, sigtes med en fin billesigte, ned i en lærredspose.  

Materialet hjembringes til undersøgelse. (Foto: Jan Boe Runge)  
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plante, andre i kompost hvor de lever 
af skimmel, og atter andre, der lever 
af andre insekter.  Hvem kender ikke 
mariehønen, der er et rovdyr, som 
lever af bladlus?  Der er også en bille, 
der kun lever i pelsen hos bæveren.  
Men billen er ikke et dyr, der skader 
os mennesker ligesom f. eks. malaria-
myg, lopper, lus og flåt.  Faktisk er det 
kun ganske få billearter f.eks. glim-
merbøssen og enkelte barkbiller, der 
er til skade for vore afgrøder.  
 
Det var lidt om biller generelt. 
Nu tilbage til billen med det latinske 
navn Corticaria fagi.  
Hvert år plejer vi billefolk at `kaste’ os 

varmt.  Dette antal er dog ikke så 
stort, og yderlig ret usikkert.  Vor fau-
na er således i de sidste få år blevet 
beriget med ca. 20 nye bille-arter. Men 
hvad er en art forresten?  Ifølge det 
biologiske artsbegreb er det individer 
inden for enten dyre - eller plante-
gruppen, som, i princippet, kan parre 
sig indbyrdes og få afkom, der ikke er 
sterilt. 
 
Biller lever næsten 
alle steder på jorden 
et eneste sted, billerne ikke lever, er i 
havet, det vil sige i saltvand.  De fleste 
arter har ganske bestemte levesteder.  
Nogle lever således kun på en bestemt 

Fig. 4.  Bålpladsen ved Kirkeby Sand er en ret stor bålplads, ca. 2 til 3 m høj 
med nogenlunde samme askemateriale som ved  Aller Mølledam.  

(Foto: Jan Boe Runge)  
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efterfølgende – for da nyheden spred-
tes, fulgte flere billefolk efter.  
Nogle uger senere  
var jeg i Kirkeby Sand.  Her fandt jeg 
også en ret stor bålplads (fig. 4), denne 
gang på åbent land.  Ifølge ejeren blev 
der her afbrændt beskæring og kvas 
fra en nærliggende kirkegård.  Af-
brændingen her bliver foretaget en 
gang om året nemlig til Skt. Hans.  
Jeg var der første gang ca. to måneder 
efter afbrændingen (fig. 5).  Det inte-
ressante var, at næsten samme arter 
var at finde her.  Den 3. lokalitet var 
Kajbjerg Skov, som jeg besøgte sidst i 
oktober 1996.  Jeg stødte på to bål-
pladser - og igen fandt jeg næsten 
samme type arter.  
     Jamen hvad gør biller i næsten 
steril aske?  Som nævnt ovenfor lever 
nogle biller af næsten mikroskopisk 

over et eller andet emne, som vi me-
ner, skal undersøges nærmere.  I 1995 
var det bålpladser, der stod på pro-
grammet. Inspirationen kom fra Fal-
ster, hvor nogle af vore billefolk havde 
gjort gode fund på en bålplads i et 
skovområde.  
 
Først på sommeren 1995  
var jeg en tur i Wedellsborg på Fyn.  I 
en skovlysning blev jeg opmærksom 
på en ret stor bålplads, der blev brugt 
til afbrænding af hugstaffald fra sko-
ven.  Fra forskellige steder på bålplad-
sen opsamlede jeg aske i en pose.  
Hjemme blev asken sat til 
'drys' (asken kommes i en sigte, der 
placeres over en plastspand), og ud 
vrimlede det med biller.  Dette med-
førte selvfølgelig, at jeg igen måtte ud 
til Wedellsborg - og det nogle gange 

Fig. 5.  Et udsnit af bålpladsen ved Kirkeby Sand. Der ses her det fine 
askemateriale hvor billerne kan sigtes fra. (Foto:  Jan Boe Runge) 
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ved øget tiltag, som f. eks. kontrollere-
de bålpladser og lignende habitater, at 
skabe de rette livsbetingelse for man-
ge planter og dyr.  Kontrolleret ildspå-
sættelse finder i dag sted på hedearea-
ler og medfører, at der sker en nødven-
dig fornyelse af lyngheden. 
     På mange træer, som har været 
udsat for brand, lever, i en periode 
efter branden, mange forskellige in-
sektarter.  Nogle er rovdyr på andre 
insekter, og mange lever på vedet af 
de træer og svampe, der har været 
udsat for branden.  
     En kvasdynge bør ikke ligge for 
lang tid inden afbrænding, idet den 
tiltrækker mange insekter og andre 
dyr.  Disse vil dø, hvis kvasdyngen 
afbrændes senere.  Desuden skal af-
brænding på bålpladsen ske med for-
nuft.  Afbrændingsmaterialet må ikke 
være knastørt, og det må ikke blæse 
så meget, at ilden ikke kan holdes 
under kontrol. 
    Når der foretages naturpleje, bør 
man som et supplement til de traditio-
nelle metoder, som hugst o.l. anvende 
afbrænding, fordi denne metode vil 
fremme diversiteten.  På tilgroede 
naturområder, bør man undgå at fjer-
ne alle birketræer og andre almindeli-
ge træer, når der skal foretages regu-
lering i naturen.  
     Vi skal også huske på at ilden, i 
ældre tid, blev flittigt benyttet for at 
skabe nye enge og marker.  En tanke 
vi kune få er vel, at hvis ikke vore 
forfædre havde benyttet ilden som et 
redskab til at opdyrke naturen, havde 
vi -i dag- nok ikke billen Corticaria 
fagi i vor fauna. 

� 

skimmel, der altid opstår, når der er 
fugt.  Disse biller, som kaldes skim-
melbiller, er ret små fra 1 til 2 milime-
ter i længden.  Under mikroskop er de 
dog meget forskellige.  Corticaria fagi 
er en sådan art (tidligere hed arten 
Corticaria pietschi), og er for mig at se 
meget interessant.  Arten er kun fun-
det en gang tidligere.  Det var i efter-
året 1945 i Sønderjylland, nærmere 
bestemt ved havnen i Haderslev. Bil-
len blev fundet i brunkul tilkørt fra 
Nørre Vium sydvest for Herning.  Næ-
ste gang den blev fundet i Sønderjyl-
land, var i efteråret 2006.  Der var 
således gået over 50 år, siden arten 
sidst var fundet i Sønderjylland.  
     Men nu tilbage til billen, jeg havde 
fundet i Favstrup.  Her var jeg nede 
ved den nærliggende Aller Mølledam 
(fig. 1) for at lede efter sivbukke (flere 
bille-arter der lever på siv og vand-
planter).  Jeg stødte på et Skt. Hans-
bål (fig. 2) og kunne ikke lade være 
med at tage en sigteprøve af aske (fig. 
3) med hjem.  Her dukkede Corticaria 
fagi også op.  Man spørger sig selv:  
Hvor gemmer en så sjælden art sig i 
over 50 år?  Måske er svaret, at vi kun 
er få billefolk, og kun få af os har be-
skæftiget sig med at undersøge, hvad 
der er i aske i et Skt. Hansbål.  Men 
hvordan kan billen overleve flammer-
ne fra et bål? –Et spørgsmål vi endnu 
ikke har fundet svar på. 
 
Kan vi gøre noget for at fremme 
biodiversitet 
for de mange sjældne insektarter, der 
lever på bålpladser og lignende habi-
tater? -Hvis vi i første omgang ser bort 
fra eventuel lovgivning og nødvendige 
tilladelser, der kræves og som selvføl-
gelig skal være givet, er det muligt 
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� 

Oversigt over den vestlige del af Rødbyhavn umiddelbart efter fjernelsen af 
spor i 2005. Træerne i midten af billedet ud mod de resterende spor er fjernet i 

efteråret 2010. (Foto: Bjerne Skule) 
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L ørdag d. 2. oktober 2010 afholdt 
Lepidopterologisk Forening et 

naturplejearrangement på det for 

entomologer meget populære areal ved 
Rødbyhavn. Som de mange der har 
besøgt området vil vide, var store dele 
ved at vokse til med voldsomme krat 
af havtorn og ikke mindst opvækst af 
birketræer.  
     I 2006 blev de gamle spor og des-
værre også granitskæverne under 
skinnerne, den såkaldte ballast, gra-
vet væk, og i stedet udlagdes et lag 
grus, som blev tilsået med vilde tør-
bundsplanter. Efterfølgende har især 
græsset fået fodfæste og har bredt sig 
markant, og der har ikke siden været 
gjort noget for eller på arealet. 
     Af denne grund og for at skabe me-
re opmærksomhed om områdets spæn-
dende flora og insektfauna, ønskede vi 
at afholde et plejearrangement. Det 
ville være en god mulighed for at vise, 
at entomologerne ikke bare ønsker at 
nyde, men også yde en indsats.  
 
Besværligt forarbejde 
Området, som der er tale om, er belig-

Plejedag i 
Rødbyhavn 
 

Den berømte lokali-
tet var ved at gro til, 
hvorfor der på foran-
ledning af Lepidopte-
rologisk Forening 
blev iværksat ryd-
ning og slåning af 
området 
 

af  Per Stadel Nielsen 

Og så skulle pressen lige havde deres (Foto: Giedrius Svitra) 
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gende mellem de tilbageværende spor 
i vest og asfaltvejen mod øst, af gode 
grunde var vi nødt til at begrænse os 
lidt. Arealet der er tale om, er på ca. 
3,5 ha.  
     Vores medlem Niels Rasmussen i 
Holeby havde gennem nogen tid alle-
rede været i kontakt med Lollands 
Kommune, som i givet fald skulle 
hjælpe os med det praktiske arbejde. 
Kommunen var i princippet velvilligt 
indstillet og ville gerne hjælpe med 
opgaven, dog måtte vi give tilsagn om 
et økonomisk tilskud til overtidsbeta-
ling m.v., det lod sig dog ordne for-
holdsvis let. Niels har haft mange 
samtaler og møder med kommunen på 
stedet, for at planlægge og diskutere 

hvad der kunne gøres. Undervejs gik 
det op for os, at det nok var en god ide 
at få en tilladelse af ejeren af området. 
Kommunen kunne ikke hjælpe os, og 
det viste sig, som det også tidligere 
var tilfældet, at det at finde ejeren 
ikke var helt simpelt. Men det lykke-
des til sidst at få fastslået, at DSB ejer 
netop det pågældende areal, hvorimod 
øvrige dele af området formodentlig 
ejes af andre.  
     Heldigvis var DSB meget velvilligt 
indstillet, så med tilladelsen i hus, 
kunne plejedagen annonceres og 
igangsættes endeligt. 
 
Rydning af træer og krat 
Om lørdagen mødtes vi så om formid-

Og så spises der frokost, tak til Bjarne for at havde organiseret dejli-
ge grillpølser mv. (Foto: Per Stadel Nielsen) 
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dagen i Rødbyhavn. 10 entomologer 
var mødt op, heraf havde flere aldrig 
eller kun sjældent været på stedet, og 
desuden var der repræsentanter fra 
kommunen samt gæster fra pressen. 
     Kommunen havde allerede udført 
et stort arbejde på arealet. Der havde 
været 3 maskiner i gang i næsten to 
dage, så alle de store og op til 3 m høje 
krat af havtorn var slået og knust, så 
kun de flossede stubbe stod tilbage. 
Desuden havde man fældet største-
parten at træerne, specielt de mange 
birketræer, så der nu kun står enkelte 
spredte træer tilbage til at give lidt 
læ. Endelig var det kraftige græs slået 
på hele arealet fra broen i nord til 
skoven i syd, så man igen kunne se, at 
der stadig ligger mange skærver lige 
under jordoverfladen. Vores opgave 
var derfor dejlig overskuelig, idet vi 
"bare" skulle slæbe træerne sammen i 
nogle ordnede bunker, så de kan kom-
me i flishuggeren. 
     Da vi nu alligevel ville få et par 

Den centrale del af de ubenyttede spor, set mod nord i maj 2009, er ved at gro til 
med havtorn, som er i stand til at komme op gennem selv metertykke lag af skær-

ver. Bygningen til venstre  i billedet er idag revet ned. (Foto: Bjarne Skule) 

Græsset er slået, og enkelte træer 
har fået lov at stå.  Lokal TV var til 

stede for at lave et indslag 
(Foto: Per Stadel Nielsen) 
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De sjældne insekter fik en hjælpende hånd  
(Foto: Jan Knudsen) 

Træerne er fældet og skal samles i bunker, havtorn er 
knust til flis (Foto: Per Stadel Nielsen) 
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andet blev det foreslået, at der sna-
rest udarbejdes et par informations-
tavler, som kommunen vil hjælpe os 
med at få sat op, såfremt vi kommer 
med indholdet. Desuden blev det fore-
slået, at der skulle harves nogle baner 
gennem arealet, så grus og skærver 
under jordoverfladen igen kunne blive 
blotlagt, og endelig tilbød kommunen 
fremover at slå arealet en gang imel-
lem og i øvrigt at give genopvækst af 
havtorn endnu en omgang efter be-
hov. Arealet kan fint bruges som re-
kreativt område, så et par bord-og-
bænk-sæt, ville være prikken over i-
et. 
     Ud på eftermiddagen kunne vi der-
for sige farvel til hinanden efter en 
god og nyttig dag, der gav håb om, at 
områdets naturværdier også kan be-
vares for eftertiden. 
 
Sluttelig vil vi takke 
Bent Hansen og medarbejdere fra 
Park og Vej Øst, Lolland Kommune 
mange gange for den fremragende 
indsats og DSB for tilladelse til at 
udføre arbejdet på arealet. 

� 

store bunker flis, som skulle gøres af 
et eller andet sted, besluttede vi efter 
samråd med billekyndige, at flisen 
lige så godt kunne henlægges i halv-
skyggen ved skovbrynet mod syd. Så 
vil forskellige billearter, heriblandt 
lille humlebille og hjertetegnet 
blomsterbuk, sikkert benytte flisen 
som levested de kommende år. Det er 
altid rart at kunne forene det prakti-
ske med det behagelige! 
     Eftersom både lokaltv og lokal-
pressen var mødt op, måtte vi lige 
give et par interviews og formidle 
naturværdierne, forhåbentlig kom-
mer der dermed endnu mere viden 
ud om området.  
Efterfølgende gik vi så i gang med at 
få samlet træerne.  Det var et større 
arbejde end det lige så ud til, så også 
motorsaven måtte i brug igen. 
     Ved middagstid samledes vi til 
frokost. Her havde Bjarne Skule 
medbragt både grill og behagelige 
stole med borde, så vi kunne nyde de 
lækre grillede pølser med tilbehør. 
Efter frokost fik vi så samlet de sid-
ste træer og tog en snak om den nær-
meste fremtid for arealet. Blandt 

De store krat af havtorn er slået med en knuser, der pulveriserer buskene 
(Foto: Per Stadel Nielsen) 
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Skærverne på baneterrænet gemmer mange spændende insekter 
mv. Hvis du kikker grundig efter vil du, midt i den grønne cirkel, 

kunne se Blåvinget steppegræshoppe (Sphingonotus caerulans) 
godt camouflage og svær at se. (Foto: Per Stadel Nielsen). 

� 
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I  året der er gået siden Rødbyhavn 
sidst omtaltes i Bladloppen er der 

lykkedes i en række tilfælde at få lo-
kaliteten – dens specielle insektliv og 
trusselbilledet – omtalt såvel i TV og 
radio som i de lokale aviser.  Der er 
endvidere sket forskellige ting, som 
der her vil blive gjort kort rede for, 
idet der også henvises til artiklen om 
den plejedag, som Lepidopterologisk 
Forening har afholdt i samarbejde 
med Lolland Kommune.  
     Mange gode kræfter har i det for-
løbne år bidraget på forskellig vis i de 
forskellige sammenhænge, og der skal 
her indledningsvist rettes en tak til de 
involverede for deres indsats for at 
bevare denne enestående lokalitet. 
 

Natlyssværmer 
En vigtig brik i bestræbelserne for at 

bevare lokaliteten har været at få Mil-
jøministeriets anerkendelse af,  at 
Natlyssværmer (Proserpinus proserpi-
na) er at betragte som en del af den 
danske fauna.  Dermed har natlys-
sværmer officiel status som en ny 
dansk habitatart med de beskyttelses-
mæssige forpligtelser dette indebærer 
for de offentlige myndigheder. 
     Den officielle tilbagemelding på 
vores henvendelse til Miljøministeriet 
om anerkendelse af arten kom den 10. 
juni 2010, efter mere end et halvt års 
sagsbehandling.  Til brug for sagsbe-
handlingen indhentede vi en udtalelse 
fra EU kommissionens direktorat for 
natur og miljø, som understøttede vo-
res argumentation i sagen.  Man siger 
EU systemet reagerer sløvt, men det 
var nu ikke tilfældet her! 
     Tildelingen af dansk statsborger-
skab for arten må formodes at få be-
tydning for det videre arbejde med 
bevarelsen af lokaliteten, og det er 
glædeligt at konstatere, at arten også 
her i 2010 er blevet set på lokaliteten i 
flere eksemplarer og at den også igen 
er fundet som larve samme steds.  Det 
er ydermere glædeligt at konstatere, 
at arten tilsvarende er fundet i flere 
eksemplarer i Bøtø-Gedesby området 
på Falster, hvor den antageligt også 
nu er fastboende. 
 
Lolland Kommunes naturpolitik 
I foråret 2010 udsendte Lolland Kom-
mune så et forslag til naturpolitik.  
Centralt i forslaget står Lolland Kom-
munes forpligtelser som Countdown 
2010 kommune, og forslaget bekender 
sig ganske klart og entydigt til at ven-
de tilbagegangen i biodiversiteten i 
kommunen, men omtaler ikke Rødby-
havnlokaliteten specifikt. 

Rødbyhavn – 
Hvad er der 
sket siden 
sidst? 
 

Nye entomologiske 
undersøgelser i områ-
det har afsløret yder-
ligere en række nye 
insektarter mv. på  
baneterrænet  
 

Af  Michael Kavin  
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     Dansk Entomologisk Forening har 
i sit høringssvar benyttet lejligheden 
til at hilse forslaget til naturpolitik 
velkomment, og har tilkendegivet, at 
vi kun kan opfatte det som et hånd-
slag på, at lokaliteten på denne bag-
grund friholdes for planlægning til 
andre formål og sikres for fremtiden i 
den form hvori området nu fremtræ-
der. 
 
Forslag til Kommuneplan 2010-
2022 for Lolland Kommune 
Forslaget til ny kommuneplan offent-
liggjordes så umiddelbart efter som-
merferien, og det var med stor spæn-
ding vi læste om hvordan man forestil-
lede sig fremtiden for området. 
     Flere steder nævnes området som 
en fremtidig bypark / rekreativt områ-
de ”….med reminiscenser af det gamle 
baneterræn…”, og det er jo en glæde-

lig nyhed. 
     Men når det gælder de hårde facts, 
som kan læses i de konkrete ramme-
bestemmelser for området, så er glæ-
den kortvarig, for her fastslås det, at 
området udlægges til havne- og stati-
onsformål – faktisk er de nye ramme-
bestemmelser for området identiske 
med de gamle. 
     Alt i alt må man jo sige, at modsæt-
ningen mellem de konkrete rammebe-
stemmelser og de mere langsigtede 
tanker om områdets fremtid mildest 
talt er til at få øje på, og at planforsla-
get derfor virker meget forvirrende.  
Nu kan det jo skyldes, at der stadig 
går en rum tid inden den nuværende 
anvendelse overflødiggøres, og at der 
selvsagt er behov for at sikre, at de 
nuværende aktiviteter kan foregå i 
den mellemliggende tid indtil Femern 
forbindelsen åbnes.  Men alligevel 

Kildeangivelse: Kort med illustration fra Lolland Kommunes forslag til 
Kommuneplan 2010-2022, vedr. ny udvikling i Rødbyhavn 
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forekommer det ejendommeligt, at der 
ikke foretages justeringer overhove-
det, og at relationerne til f.eks. tilste-
deværelsen af en habitatart slet ikke 
nævnes. 
     Dansk Entomologisk Forening har 
gjort indsigelse mod planforslaget og 
bl.a. andet anført, at det er vores op-
fattelse, at forslaget har så væsentlige 
retlige mangler i forhold til  Bekendt-
gørelse om udpegning og admini-
stration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter,  at kommunepla-
nen ikke kan vedtages i den nuværen-
de form.  
     Uanset hvad der tænkes planlagt 
for, burde rammeudlægget efter vores 
opfattelse have været omtalt specifikt 
i miljøvurderingen af planforslaget, 
selvom der oprindeligt er tale om et 
udlæg fra før Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer trådte i 
kraft.  
     Dansk Entomologisk Forening fore-
slår i sin indsigelse endvidere, at ram-
mebestemmelser for området bør ju-
steres eller ændres væsentligt.  Kon-
kret foreslås området indtil videre 
opdelt i to selvstændige rammeområ-
der, således at kun de aktuelle an-
vendte arealer omfattes til havne- og 
stations formål, mens den resterende 
del af området allerede nu udlægges 
til rekreativt område / særligt natur-
beskyttelsesområde med særskilte 
rammebestemmelser. 
     I indsigelsen anføres endeligt, at 
det under alle omstændigheder bør 
fremgå af rammebestemmelserne, at 
der ikke inden for området kan plan-
lægges for eller meddeles tilladelse til 
forhold, der kan skade Bilag IV-arter.  
Dermed forhindres, at der påbegyndes 

planlægning og projektudarbejdelse, 
der senere vil vise sig ikke at kunne 
udføres. 
 
Fredning af området 
Området indgår på By- og Landskabs-
styrelsens interne prioriteringsliste 
over fremtidige mulige fredningssager.  
By- og Landskabsstyrelsen har tidlige-
re drøftet sagen og besluttet ikke at 
prioritere sagen, men har dog ikke 
endeligt afvist den.  Den 15. november 
2010 afholder styrelsen således en 
besigtigelse af området, og Dansk En-
tomologisk Forening er blevet invite-
ret til at deltage i besigtigelsen og bi-
drage med blandt andet faglig viden 
om artsindhold og plejeforhold.  I den 
forbindelse vil der være en god lejlig-
hed til også at redegøre for vores syns-
punkter på og argumenter for en fred-
ning af området. 
     Det bliver interessant at se, hvad 
By- og Landskabsstyrelsen herefter 
beslutter, blandt andet set i lyset af 
nye forudsætninger, nemlig at lokali-
teten som nævnt nu er omfattet af 
Danmarks internationale forpligtelser 
i forhold til habitatdirektivet. 
 
Fauna nyt 
Nye entomologiske undersøgelser i 
området har afsløret yderligere en 
række nye insektarter mv. på baneter-
rænet.  Dette bringer antallet af arter, 
der fra Danmark kun kendes fra Rød-
byhavn baneterræn op på i størrelses-
ordenen 20 arter.  De nye arter vil 
blive nærmere beskrevet i et kommen-
de nummer af Entomologisk For-
enings tidsskrift  Entomologiske  
Meddelelser. 

� 
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Gamle ege ved Keldskov på Lolland (Foto: Palle Jørum) 

� 
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I  Bladloppen nr. 28 kunne du læse 
om en ældre herre der for Miljø-

center Nykøbing Falster stred sig gen-
nem en række af landets sydlige gam-
melskove udstyret med en 6 meter 
lang stige, der skulle rejses, hver gang  
der var udsigt til en træhulhed.  Eks-
peditionen  gjaldt den store torbist 
eremit (Osmoderma eremita), der  lø-
bende bliver overvåget som led af det 
danske NOVANA/DEVANA-program, 
og det var mig der for EntoConsult  
havde fået til opgave at registrere fo-
rekomster af billen i det tidligere Stor-
strøms Amt. På samme tid var Philip 
Francis Thomsen og Lars Iversen i 
gang med lignende registreringer læn-
gere mod nord på Sjælland for Miljø-
center Roskilde  - det kan du også læ-
se om  i det nævnte nummer af Blad-

loppen. 
     Nu er det så besluttet, at der tillige 
skal foretages  en kortlægning af, hvor 
i landet vi har eremit-egnede leveste-
der , både allerede kendte og potentiel-
le nye.  Det sker som led i en vurde-
ring af fremtidsudsigterne for eremit-
ten i Danmark, herunder af mulighe-
derne for at den kan sprede sig til sko-
ve, hvor den i dag øjensynlig ikke le-
ver, men hvor potentialet herfor synes 
at være til stede.   
     Det er DMU, der har udarbejdet 
retningslinjerne for hvordan kortlæg-
ningen skal ske i form af en ”teknisk 

Kortlægning 
af levesteder 
for eremit 
 

I 2009 fik EntoConsult 
til opgave for  
Miljøcenter Nykøbing  
Falster i praksis at 
kortlægge faktiske og 
potentielle levesteder 
for eremit i  dets  
område. 
   

Af  Palle Jørum 

Gammel træruin ved  
Enemærket (Foto: Palle Jørum) 
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anvisning” , mens  det er miljøcentre-
ne  der skal gennemføre kortlægnin-
gen.  
     I 2009 fik EntoConsult til opgave 
for Miljøcenter Nykøbing Falster i 
praksis at kortlægge faktiske og po-
tentielle levesteder for eremit i  dets 
område  – den første kortlægning af 
egnede eremitlokaliteter der er gen-
nemført herhjemme.  

Indikatorer/kategorier I II III IV V 

Antal egnede værtstræer 
(indbyrdes afstand < 500 m) 

> 50 26-50 11-25 1-10 0 

          
Procentdel (%) lysstillede egnede 
værtstræer 

76-100 51-75 26-50 1-25 0 

          
Antal af nuværende egnede 
værtstræer også egnede om 25 år 

>50 26-50 11-25 1-10 0 

          
Potentielle værtstræer 
(erstatningstræer) egnede om 25 år 

>50 26-50 11-25 1-10 0 

          
Afstand til nærmeste bestand (km) På lokali-

teten 
<2 2-10 11-

25 
>25 

          

Kortlægningen blev foretaget i flg. skove på Lolland, Falster og Syd-

     For dem, der måske gerne lige vil 
have genopfrisket hvordan eremitten 
ser ud og lever, er der hjælp at hente 
i ovennævnte hæfte af Bladloppen, i 
Ole Martins artikel om fredningen af 
eremit i Entomologiske Meddelelser 
61: 63-76 (1993) eller på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside  
(se link sidst i artiklen).  
 

Lolland Keldskov  
   Ålholm Hestehave 
 Søholt Storskov 
 Krenkerup Haveskov 
 Halstedkloster Dyre- 
 ha ve 
 Knuthenborg Park 
Falster                           Korselitse-skovene 

Sydsjælland  Oreby Skov 
 Lekkende Dyrehave 
 Vemmetofte Dyrehave 
 Bregentved 
 Næsbyholm Storskov 
 Sorø Sønderskov inkl. 
 Ege vang 

Denne gang var stigen  
heldigvis ikke påkrævet.  Opgaven 
gik ud på at opgøre sådan ca. hvor 
mange egnede eremittræer der findes  

i hver  enkelt af de udvalgte skove, 
og hvor mange der skønnes at fore-
komme om 25 år. Flg. skema skulle 
udfyldes som led i kortlægningen: 

� 
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Hvad er et egnet eremittræ? 
Eremitten lever i hule træer, næsten 
kun i løvtræer som eg, bøg, ask, lind 
og hestekastanie.  Yngletræerne er 
oftest gamle og tykstammede, og de 
skal helst stå i al fald delvis solekspo-
nerede.  Ved kortlægningen er et træ 
anset som et egnet yngletræ, hvis det 
er et løvtræ, hvis det har en stamme-
diameter på mindst 50 cm i brysthøj-
de, og hvis det har mindst én hulhed  
der ser ud til at være eremit-egnet.  

Det sidste er nu i praksis svært at 
vurdere uden at man klatrer op ser 
efter – det er ikke så mange hulheder, 
der kan nås uden stige.  Potentielle 
yngletræer kan godt være træer, der i 
dag forekommer uegnede fordi de står 
for mørkt, men som ved naturpleje vil 
kunne lysstilles. 
 
Hvad  blev resultatet af  
kortlægningen? 
 
Keldskov:  
Har flere end 50 potentielle eremit-
træer, men langt de fleste står i dag 
for mørkt til at de kan anses som 
brugbare yngletræer for billen.  Ere-

Gammel eg i Korselitse-skovene  
(Foto: Palle Jørum) 

Kortlægning af eremitlevesteder 
 
Kortlægningen har omfattet 13 sko-
ve på Lolland, Falster og Sydsjæl-
land.  De fleste af skovene var i for-
vejen kendt som levesteder for ere-
mit, enten gennem nye eller ældre 
fund af billen. For disse skove har 
kortlægningen så skullet tjene til at 
give et billede af deres  fremtidige 
muligheder  som levested for  ere-
mit.  For de udvalgte skove, hvor der 
ikke tidligere var konstateret yngle-
forekomst af eremit, skulle undersø-
gelsen give en vurdering af skovenes 
muligheder for at kunne huse en 
eremitbestand,  hvis billen altså lige 
skulle komme forbi og overveje om 
den skulle slå sig ned.  
 
Denne gang var stigen  
heldigvis ikke påkrævet.   

Opgaven gik ud på at opgøre sådan 
ca. hvor mange egnede eremittræer 
der findes i hver enkelt af de udvalg-
te skove, og hvor mange der skønnes 
at forekomme om 25 år. Flg. skema 
skulle udfyldes som led i kortlægnin-
gen: 
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mit er kun fundet én gang i skoven, i 
det larver er fundet i en hul eg i 1980. 
 

Ålholm Hestehave: 
Flere end 50 potentielle eremittræer, 
både ege og bøge, hvoraf de fleste står 
lysåbent og ser ud til at være meget 
velegnede som yngletræer.  Eremit er 
imidlertid aldrig fundet på lokaliteten. 
 

Søholt Skov: 
Et sted mellem 55 og 85 træer vurde-
res eremit-egnede, fordelt på 3 delom-
råder, især eg, men også en del bøg.  
Det mest værdifulde omfatter begge 
sider af den skovvej, der forløber mod 

nord umiddelbart øst for godset, samt 
et stort nærtliggende engareal med en 
del fritstående gamle ege.  Eremit blev 
fundet på Maribo-egnen i 1800-tallet 
og blev sidst indsamlet i 1881.  
 

Krenkerup Haveskov: 
Denne er med sit store antal gamle 
løvtræer, især bøg, men også eg og 
ask, en af landets bedste eremitlokali-
teter, ligesom den også er kendt som 
levested for en lang række andre gam-
melskovsarter fra billeverdenen.  En 
stor del af træerne står dog temmelig 
mørkt, og er næppe i dag egnede som 
yngletræer.  Eremit er fundet flere 

Motiv fra Knuthenborg Safaripark med nogle af de mange gamle 
ege (Foto: Palle Jørum)  
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gange i Krenkerup Haveskov, således 
ved den seneste eremitovervågning  i 
2008. 
 
Halstedkloster Dyrehave: 
Indeholder omkring  100 eremit-
egnede træer, flest eg, men også bl.a. 
lind og bøg.  Eremit er fundet i skoven 
flere gange, bl.a. eremitovervågningen  
i 2008. 
 
Knuthenborg Park: 
Besøger man safariparken på Knu-
thenborg, kan man ikke undgå at bli-
ve imponeret af de mange store, gamle 
ege, skoven er så rig på.  En betragte-
lig del af dem har åbenlyst eremitpo-
tentiale, og da de gennemgående står 
lysåbent, er de også p.t. egnede som 

yngletræer.  Også en del gamle bøge-
træer har eremitpotentiale (fig. 3).  
Flere end 300 træer vurderes at være 
potentielle eremittræer.  I betragtning 
af skovens åbenlyse kvaliteter,  og 
med dens nære beliggenhed til en af 
landets bedste eremitlokaliteter i Mal-
trup Skov, kan det godt undre, at ere-
mit aldrig er fundet i Knuthenborg.  
Derfor flg. reklamespot:  Tag er tur til 
Knuthenborg, når der er chancer for 
at se eremitten fremme.  Dvs. i juli-
august, bedst nok medio juli-medio 
august.  Mens kæresten/ægtefællen/
børn/børnebørn så ser på eksotiske 
dyr, går du rundt og afsøger stammer-
ne på de gamle træer for eremit.  Bil-
len er især fremme i varmt vejr sidst 
på dagen, hvor den kan sidde uden for 

Motiv fra   
Korselitse-skovene  
(Foto: Palle Jørum)  

Knuthenborg Safaripark, gammel eg 
(Foto: Palle Jørum) 
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Ege og kigger på de imponerende træ-
er, kan man næsten ikke lade være 
med at udbryde: jamen, den må da 
være her endnu.  Hvem finder  den 
mon? 
 
 Lekkende Dyrehave: 
En meget fin eremitlokalitet, med 
henved 100 eremit-egnede træer, især 
bøge, men også en del ege.  Eremit er 
iagttaget flere gange i dyrehaven, så-
ledes ved eremitovervågningen 2008, 
da den blev registreret i 5 egetræer. 
 
Oreby Skov: 
Skoven omfatter to eremit-lokaliteter, 
der ligger så langt fra hinanden, at de 
betragtes som to separate levesteder.  
Til sammen rummer de knap 30 træ-

sin træhulhed, eller ligefrem flyve 
omkring i nærheden af yngletræet. 
Husk kameraet, så du kan dokumen-
tere en evt. iagttagelse af billen, der 
altså – hvis projektet lykkes – vil være 
den første registrering af billen fra 
stedet. 
 
Korselitse: 
Indeholder omkring 110-115 potentiel-
le eremittræer fordelt på 3 delområ-
der; det meste værdifulde er ”Fruens 
Ege”, hvor der findes 49 gamle ege, 
langt de fleste egnede som eremit-
yngletræer.  Der er indgået en plejeaf-
tale mellem ejeren og Skov- og Natur-
styrelsen, så området holdes lysåbent.   
Eremit er i ældre tid fundet i skovene, 
sidst i 1938.  Og når man står i Fruens 

Ålholm Hestehave, gammel liggende bøgeruin (Foto: Palle Jørum) 
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vågning i 2008, placerer Vemmetofte 
Dyrehave med næromgivelser sig som 
en af Danmarks allerbedste eremit-
lokaliteter.  Tilmed står en stor del af 
træerne lysåbent, så de også p.t. synes 
at være indflytningsparate for en ere-
mit, der kender sin besøgelsestid. 
 
Bregentved: 
120-125 træer i godsets park og dyre-
have samt i alléerne omkring godset 
er vurderet som potentielle eremit-
træer, heraf mange af alléernes linde-
træer.  Der er aldrig fundet ynglende 

er, der har potentiale som eremit-
træer.  Eremit yngler i to egetræer, 
sidst påvist ved eremitundersøgelsen i 
2008.  Det ene træ vil næppe ret læn-
ge endnu være egnet, og det kniber 
stærkt med erstatningstræer i dets 
umiddelbare nærhed. 
 
Vemmetofte Dyrehave: 
Med tæt ved 200 eremit-egnede træer, 
og med registreringer af tegn på ere-
mit i 12 træer ved den seneste over-

Sorø Akademi. Bevaret  
træruin (Foto: Palle Jørum) 

Gammel eg i Vemmetofte  
Klosterhave (Foto: Palle Jørum) 
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deret eremit-egnede, flertallet bøge.  
En del meget gamle bøge er bevoksede 
med store tøndersvampe, hvori den 
yderst sjældne skyggebille Neomida 
haemorrhoidalis yngler. Der er aldrig 
konstateret ynglende eremit på lokali-
teten, men der blev for en del år siden 
set  en eremit på en fældet bøg, hvil-
ket gør det noget svært ikke at tro, at 
eremit i al fald for relativt få år siden 
havde en population i Næsbyholm 
Storskov.  Så hold øje hvis du kommer 
på de kanter på den rigtige årstid. 
Måske er den der. 
 
Sorø Sønderskov og næromgivel-
ser: 
I den nordlige del af Sorø Sønderskov, 
i Sorø Akademis park og i nærliggende 
lindealléer er registreret knap 250 
træer med eremitpotentiale, hovedsa-
gelig bøg, eg og ask.  Men mange af 
træerne står mørkt og er derfor p.t. 
ikke egnede som yngletræer.  En trus-
sel mod alléernes lindetræer er fæld-
ning, fx hvor træerne skønnes at udgø-
re en sikkerhedsrisiko.  I rapporten til 
Miljøcenter Nykøbing Falster anbefa-
les det, at ”hvis hultræer fældes, bør 
der forinden – eller hvis hulheder først 
opdages efter fældning – foretages en 
undersøgelse af træerne.  Findes tegn 
på tilstedeværelse af eremit, er det 
vigtigt, at træerne forbliver i områ-
det”, således at eremitynglen kan nå 
at udvikle sig til voksne biller. 

� 
 
 
Link 

http://www.skovognatur.dk/
DyrOgPlanter/Artsleksikon/Insekter/
Eremit/ 

eremit i området, men et dødt eksem-
plar blev for en del år siden (før 1993) 
fundet i en lindeallé, og det forekom-
mer meget sandsynligt, at eremit på 
daværende tidspunkt må have haft en 
forekomst på stedet.  Måske er den 
der endnu? 
 
Næsbyholm Storskov: 
Det undersøgte område er et skovstyk-
ke i Enemærket ved Tystrup-Bavelse 
Sø og langs Suså.  75-80 træer er vur-

Et typisk eremit træ i  
Vemmetofte Dyrehave  

(Foto: Palle Jørum) 
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P lenarmødet, der normalt afholdes 
en gang om året, fandt i år sted d. 

20. marts på Hollufgaard Golfklub der 
er beliggende i den sydøstlige del af 
Odense.  Der er her en pragtfuld ud-
sigt mod syd i retning af Hollufgård, 
der er en gammel hovedgård, som 

nævnes første gang i 1487 og mod 
nord i retning af universitetet. 
     Der deltog følgende EFU medlem-
mer i mødet:  Mogens Hansen (MH),  
Kenneth Jensen (KJ),  Palle Jørum  
(PJ),  Michael Kavin (MK),  Kristian 
Knudsen (KK),  Tom Nygaard Kristen-
sen  (TNK),  Jørgen Lissner (JL), Per 
Stadel Nielsen  (PSN),  Jan F. Ras-
mussen  (JFR),  Hans Peter Ravn  
(HPR) (ref.),  Jan Boe Runge  (JBR),  
Uffe Terndrup (UT),  Søren Tolsgaard 
(ST). 
     Efter at der var hilst på og vi var 
blevet forsynet med kaffe og morgen-
brød, som nogle af de langsvejskom-
mende deltagere nok kunne trænge 
til, blev vi bænket omkring mødebor-
det.  EFU´s formand Michael Kavin 
bød velkommen,  hvorefter dagsorde-
nen, der i god tid var udsendt, blev 
fremlagt til forventet godkendelse.  
Efter godkendelsen valgtes (HPR) som 
referent hvorefter mødet blev påbe-
gyndt. 

EFU`s 
Plenarmøde 
2010   
 

fandt i år sted på  
Hollufgaard Golfklub.     
Nedenfor følger et 
forkortet referat af 
mødet 

Redaktionen  

Plenarmødet blev i år afholdt i Hollufgaard Golfklubs  lokaler der er 
beliggende i den sydøstlige del af Odense (Foto: Jan Boe Runge) 
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Formandens beretning om EFU’s 
virksomhed i det forløbne år. 
 
Rødbyhavn: MK summerede op på 
forløbet omkring forslag til fredning af 
området i regi af hhv.  By-  og Land-
skabsstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening.  JL supplerede om 
problemerne med at vinde gehør for en 
fredningssag for området og JFR ud-
dybede om noget af DNs bekymring,  
som går på, at man ikke vil gå ind for 
fredning af et område der ikke kan 
plejes uden brug af pesticider.  PSN 
anførte,  at der er et problem med til-
groning med havtorn og birk – men 
kan nemmest klares med en grab og 
en lille lastvogn uden brug af pestici-
der.  Lepidopterologisk Forening har 
planer om en plejedag (se slærskilt 

artikel herom).  Niels Rasmussen og 
den lokale naturvejleder er lokale kon-
takter. 
     Der er taget kontakt til By- og 
Landskabsstyrelsen for at få  Natlys-
sværmer (Proserpinus proserpina) 
anerkendt som ny dansk bilag 4-art af 
de danske myndigheder.  I den forbin-
delse har vi endvidere rettet henven-
delse til EU kommissionen,  Direkto-
ratet fo Miljø og Natur om sagen.  Sva-
ret herfra er, at man er enig med os i, 
at arten faktisk har spredt sig til DK 
og derfor bør omfattes af den danske 
liste.  Man opfordrer os til at tage kon-
takt til myndighederne herom. 
     Mandag d. 15. marts offentliggjorde 
Lolland kommune et forslag til natur-
politik.  Kommunen vil bl.a. arbejde 
for at modvirke tab af biodiversitet.  

Nogle af møde deltagerne under en drøftelse, fra venstre:  
Kristian Knudsen, Per Stadel Nielsen, Michael Kavin og Uffe Terndrup  

(Foto: Tom Nygaard Kristensen) 

38 



Bladloppen 29 / 2010  

bejdsaftale Fugleognatur.dk.  DEF 
bidrager til kvalitetssikringen og DEF 
og de tilsluttede foreninger får mulig-
hed for at reklamere på siden og for-
håbentligt på længere sigt også få 
medlemsmæssig gavn af samarbejdet.  
Samarbejdet giver endelig mulighed 
for nye alliancepartnere.  
 
Kortlægning af ”PAS PÅ STE-
DER”:  Skov- og Naturstyrelsen, Vest-
sjælland, har henvendt sig om kort-
lægning af pas-på steder til brug for 
deres interne driftsplanlægning for at 
undgå utilsigtede uheldige effekter på 
– i første omgang – sommerfuglefau-
naen.  JFR har bolden.  
 
Brugerråd, netværk o.l. 
Brugerråd Nord (Dyrehaven):  Philip 
Francis Thomsen repræsenterer DEF. 
 
Det Grønne Kontaktudvalg:  Philip 

Der er høringsfrist den 15. juni 2010 
og vi vil afgive høringssvar.  Der var 
endvidere enighed om hurtigt at lave 
en pressemeddelelse om sagen.  
 
2010-målene:  Det Grønne Kontakt-
udvalg (DGK) er ved at lave en rap-
port om status for Danmarks dyre- og 
planteliv med entomologisk input  fra 
Philip Francis Thomsen,  Jan F. Ras-
mussen, Michael Kavin og Peter Wi-
berg Larseb.  Den forventes at udkom-
me på den internationale biodiversi-
tetsdag den 22. maj. 
 
Danmarks 4. landerapport til Bio-
diversitetskonventionen:  PSN og 
MK har afgivet høringssvar,  herunder 
benyttet lejligheden til at nævne Nat-
lyssværmer som ny dansk habitatart.  
 
Fugle- og natur:  Dansk Entomolo-
gisk Forening (DEF) indgår samar-

Mødedeltagerne omkring bordet (Foto: Tom Nygaard Kristensen) 
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Francis Thomsen og JFR repræsente-
rer DEF 
 
LIFE projektet ”Dragonlife”:  Mogens 
Holmen indtræder i styregruppen som 
repræsentant for DEF 
 
To fynske LIFE-projekter  (Helnæs og 
overdrev flere steder i landet):  PJ 
deltager som medlem i tilknyttet eks-
pertgruppe.  Det handler om pleje, 
fjerne rynket rose,  græsning mv. 
Butterfly Conservation Europe har 
udarbejdet ny rødliste for sagsommer-
fugle.  TNK og MK har bidraget til 
arbejdet.  Rødlisten offentliggjordes 
den 15. marts 2010 og kan ses på 
www.iucn.org.publications . Samme 
dag offentliggjordes også sammesteds 

en europæisk rødliste for trælevende 
biller, hvor Ole Martin, Philip Francis 
Thomsen og Jan Pedersen har bidra-
get.  
 
EntoConsult:  Der har været pæn 
aktivitet i det forløbne år.  De fleste 
opgaver rekvireres stadig af DMU og 
Miljøcentrene, men der er også enkel-
te kommunale opgaver. 
 
”Projekt Sommerfugl”: Projektet, 
der er et samarbejdsprojekt mellem 
Danmarks naturfredningsforening, 
Danmarks Miljøundersøgelser og 
Dansk Entomologisk Forening er des-
værre afgået ved døden – skammeligt 
at vi ikke kan få sådan et overvåg-
ningsprojekt op at stå i DK! 

Øvrige deltagere, fra venstre: Palle Jørum, Jørgen Lissner,  
Jan F. Rasmussen , Hans Peter Ravn, Mogens Hansen,  Jan Boe Runge  

(Foto: Tom Nygaard Kristensen) 
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Frivillige indsamlingsbegrænsnin-
ger 2010:  
 
 Enghvidvinge (Leptides reali) – Ar-
ten må ikke indsamles i noget stadi-
um i Almindingen på Bornholm. 
  
Perlemorrandøje (Coenonnympha 
arcania) – Arten må kun indsamles i 
ét eks. pr. person pr. år pr. lokalitet 
 
Violet perlemorsommerfugl 
(Clossiana dia) – Arten må kun ind-
samles i ét eks. pr. person pr. år pr. 
lokalitet. Ægbærende hunner skånes. 
 
Svalehale (Papilio machaon) – Arten 
må kun indsamles i ét eks. pr. person 
pr. år pr. lokalitet. Arten må dog ikke 
indsamles som æg, larve eller puppe 
på vildtvoksende planter. 

Grå perikonugle (Chloantha hyperi-
ci) – Arten må ikke indsamles som æg, 
larve eller puppe på DSB’s arealer i 
Rødby og Gedser. Heller ikke foder-
planten må indsamles på de pågælden-
de arealer. Arten må endelig ikke ind-
samles ved hjælp af giftfælder placeret 
inden for de nævnte kernearealer i 
Rødby og Gedser. 
 
Bombarderbille (Brachinus crepi-
tans) – Arten må ikke indsamles i no-
gen stadier på den eneste kendte, fre-
dede lokalitet ved Sose på Bornholm. 
 
Månetorbist (Copris lunaris L.) – 
Arten må ikke indsamles på dens i 
øjeblikket eneste kendte danske lokali-
tet (Nordby Bakker) og hvor den ellers 
måtte blive fundet i Danmark. 
 
Det er i øvrigt besluttet på DEF’s gene-
ralforsamling i september 2009, at 
indsamlingsbegrænsninger kan indfø-
res umiddelbart af DEFs bestyrelse, 
således at man ikke skal afvente en 
generalforsamling der måske ligger 
mere end et år frem i tiden. 
     Det aftaltes, at MK erindrer Ole 
Karsholt om indsamlingsbegrænsnin-
gerne for Grå perikonugle i relation til 
vilkår for fældetilladelser. Dette er 
sket og Ole Karsholt oplyser, at der 
allerede nu stilles generelt krav om at 
giftfælder ikke opstilles på Rødbyhav-
narealerne, og at han vil være op-
mærksom på tilsvarende ved Gedser. 
 
2. Runde med gensidig orientering 
i forlængelse af beretningen  
 
PSN: Rødlistearbejdet. Spindere og 
sværmere færdig for lang tid siden. 
Flemming Helsing (uglerne) og biller-

Og så var der igen tid til at få sulten 
stillet (Foto:Tom Nygaard Kristensen) 
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ne ((PJ) mfl.) klar. Målerne mangler 
opdatering.  Ringe honorering: 83 kr 
pr art. 
 
KK: Nationalpark Skagens odde.  En 
generel diskussion af konsulentfirma-
er, kvalitet og entomologiske oplysnin-
ger 
 
UT: Vurderet enkelte sager, men der 
har ikke været grund til bemærknin-
ger. 
 
TNK: Kontaktperson for Ringkøbing 
amt.  Men ikke de store sager. 
 
PJ: Flere EntoConsult-sager, rødliste 
arbejdet. Fx eftersøgning af nuværen-
de og potentielt Eremit-egnede lokali-
teter Storstrøms amt for DMU. Grus-
gravsprojekt – ved reetablering efter 
råstofudnyttelse. Tarup-Davinde – 
billehensyn. Otto Buhl tog sig af som-
merfuglene. 
 
JL: Lokalt engageret i DN. 
 
JFR: Lokalplaner sjældent af entomo-
logisk interesse. Reetableringplaner 
ville være mere interessante at få ind-
flydelse på. Det er nok i forbindelse 
med råstofindvindingstilladelsen, at 
man skal melde ind. Måske bør EFUs 
interesse ytres overfor kommunerne. 
 
HPR: Københavns kommune har ud-
bedt sig oplysninger om”interessante” 
insektarter, som bør indgå i kommu-
nens planlægning. Hidtil har kun Mo-
gens Holmen meldt tilbage. 
 
MH: Bombarderbillen, overvåges og 
pleje (pløjning og harvning). Det går 
ikke dårligt.  Største problem er til-

groning.  
     Grusgrave omkring Rønne 
(Rokkedale): De er opgivet, men ved at 
vokse til i fyr. Gode billearter. 
 
KJ: Svinefarmen på Møn. Venter på 
afgørelse fra Miljøklagenævnet. Ofte 
konflikt mellem Miljøstyrelsen og Mil-
jøankenævnet – og ministeren. Hvid-
ding krat fredningen. Plejeplan ligger 
der, men der er ikke sket ret meget 
angiveligt pga uenighed blandt ento-
mologerne! 
 
ST: Et par EntoConsult-opgaver. 
Sandfeldt-undersøgelser, der er fulgt 
op på Arevads undersøgelser. Problem 
med fodring af ænder (jagtinteresser) i 
§3 området. 
     Svendborg, Ærø og Langeland kom-
muner har bedt om naturplaner - men 
interessen kølnedes pga økonomiske 
trangsforhold.  
Rødlister, Barktæger – forsinkelse et 
spørgsmål om detaljeniveau. 
 
PSN: Plejeplan for Glatved. ST: hvor-
dan kommer opgaver i udbud. Kon-
kurrerende virksomhed fra Morten 
D.D. Hansen og Nat Hist Mus. Møde 
på torsdag om Glatved og plejeplaner.  
 
3. Valg af forretningsudvalg 
Forretningsudvalget fik følgende sam-
mensætning: 
 
Michael Kavin: Formand 
Uffe Terndrup: Næstformand 
Jan Boe Runge: Redaktør af Bladlop-
pen 
Søren Tolsgaard: Medlem 
Jan F. Rasmussen: Medlem 
 
Sekretærposten er fortsat vakant. 
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4. Fordeling af arbejdsopgaver / 
poster, herunder EFU sammen-
sætning 
 
EFU’s sammensætning 
Kristian Knudsen, Tom Nygaard Kri-
stensen, Torben Lykke Rasmussen, 
Henning Bang Madsen og Allan Bornø 
fortsætter som foreningsrepræsentan-
ter. Michael Kavin fortsætter som 
udpeget af DEF’s bestyrelse.  
 
Jørgen Lissner er nyt medlem af EFU. 
 
Lars D. Bruuns, Lars Iversens, Mor-
ten Top Jensens, Ole Martins og Phi-
lip Francis Thomsens 3-årige turnus 
udløber. Da ingen af dem har tilken-
degivet ønske om at udtræde af EFU 
forlænges deres turnus med yderligere 
3 år. 
     Ellers ingen ændringer i sammen-
sætningen. 
 
Kontaktpersoner for kommuner, 
miljøcentre, SNS enheder og mili-
tære øvelsesarealer 
Uændret. 
 
Arts-kontaktpersoner  
De fleste fortsætter, dog med disse 
ændringer: 
Mørk pletvinge glider ud. 
Per Stadel udpeges som kontaktper-
son for Natlyssværmer. 
Jørgen Lissner ny kontaktperson for 
Stellas mosskorpion (efter aftale med 
Ole Martin/MK) 
Månetorbist, (ny) Palle Jørum 
 
Øvrigt 
Flemming Helsing fortsætter som 
kontaktperson vedr. lovgivning om 
natur og naturforvaltning. 

Søren Tolsgaard fortsætter som kon-
taktperson for rødlisteudvalget. 
Jan F. Rasmussen og Philip Francis 
Thomsen fortsætter som kontaktper-
soner for ’Det Grønne Kontaktudvalg` 
 
5. Regnskaber for EFU og Ento-
consult 
Begge regnskaber taget til efterret-
ning. Der er pt. et pænt overskud på 
EFU´s og EntoConsult’s konto. 
 
6. Bladloppen 
Bladloppen trykkes i ca. 1350 eksem-
plarer.  
     Intern: 1065 eksemplarer der ud-
deles til samtlige medlemmer i de 6 
danske entomologiske foreninger. 
     Extern: ca. 285 eksemplarer af 
Bladloppen fordeles til skovskolen, 
naturskoler, udvalgte private skove, 
S&N, Miljøcentrene, samtlige kommu-
ner, DN (samrådsformænd og hoved-
kontor), samt et vist antal ønsket af 
EFU medlemmer til personlig omde-
ling. 
     Det næste nr. af  Bladloppen, nr. 29 
vil udkomme i farver som nr. 28.  I 
fremtiden vil bladet dog indeholde 
max 52 sider inkl. omslag (af porto-
hensyn). 
     Som der er tradition for udgør ho-
vedparten af de artikler, indlæg mv. 
der bringes i Bladloppen materiale der 
er udarbejdet af EFU medlemmer. 
Dette er ikke ensbetydende med at 
andre udenforstående personer ikke 
har mulighed for at skrive i bladet, 
tværdigmod ser redaktionen gerne 
artikler bragt udefra.    
     Deadline for indlæg er 1. september 
(aftalt indenfor EFU for et par år si-
den). Kan du ikke overholde datoen 
kan du selvfølgelig altid aftale en dato 
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med redaktionen. Indlæg bør dog så 
vidt mulig fremsendes til redaktionen 
”i god tid”, fremsendes materialet helt 
op til deadline kan det være (og har 
været) vanskeligt at nå en udsendelse 
til foreningerne i god tid.   
    Har du udarbejdet et manuskript er 
det vigtigt at fremsendes dette direkte 
til redaktøren, altså ikke til en 
”tredje” person, dette bør evt. være 
afklaret inden materialet sendes til 
redaktøren.  Har du illustrationer 
(foto, kort mv.) skal disse også sendes 
direkte. Foto bør sendes i rigeligt an-
tal, er et foto efter din mening ikke ok. 
lad det endelig gå med det kan mulig-
vis beskæres eller bearbejdes.  
     
Til almindelig orientering: 
Redaktøren ønsker for planlægning af 
Bladloppen (omfang mv.) orientering 
om indholdet i evt. indlæg, altså kun 
få ord om indhold, ca. antal 
’loppesider’ hvornår brødskriften, foto 
mv. foreligger mm. Om materialet 
sendes på en gang eller i sektioner. 
     Er der ellers spørgsmål står redak-
tionen gerne til rådighed. 
 
7. Insektdatabaser 
(PSN) præsenterede Artsportalen.se 
med 17,5 mill  fugleoplysninger, 1,4 
mill insektoplysninger 
(artsdatabanken). 
Bugbase.dk indeholder fundoplysnin-
ger om macros, micros og tricoptera – 
men kan nemt udvides til flere grup-
per – fx biller eller invasive arter. 
     Diskussion af kvalitetssikring og 
samarbejdet mellem ”Fugle og Natur”, 
allearter.dk og DanBif. 
     Situationen er pt. At bugbase og 
DanBifs base kan udveksles, men 
Fugle og Natur kan der ikke umiddel-

bart hentes udtræk fra til fx bugbase. 
Billedata skal være velkomne i bugba-
se! Edderkoppesamlerne bruger sam-
me base som svampeforeningen og det 
er DanBifs. 
     Lars Iversen samler guldsmedeop-
lysninger på særskilt database. 
     Tilnærmelser mellem DanBif og 
bugbase er hidtil resultatløse. 
Der var overvejende stemning for, at 
bakke op omkring bugbase fordi det 
virker og fordi det vil komme til at 
fungere med et fremtidigt, nationalt, 
ikke-kommercielt databasesystem. 
 
8. Natlyssværmeren ved Rødby 
De voksne aktive kun ca 20 minuter 
om aftenen (ca kl 22 sommertid) ellers 
svære at lokalisere.  Larverne er også 
svære at finde. Larverne findes på 
gederams og dueurt. Der var stemning 
for at iværksætte en intens undersø-
gelse af arten på lokaliteten – gerne 
finansieret af EFU. JFR og PSN følger 
op og ”formulerer et projekt”, og allie-
rer sig i fornødent omfang med lokale 
kræfter - Niels Rasmussen.  
     Vigtigt ikke at glemme de øvrige 
interessante arter på lokaliteten, men 
sværmeren udgør den juridiske løfte-
stang. 
 
9. Overvågningsprojekt for dag-
sommerfugle 
Punktet udsat til næste møde, men 
kan bearbejdes i smågrupper inden 
da. 
 
Mødet sluttede kl. 15:45 – Næste mø-
dedato blev ikke besluttet, men vil 
udgå fra forretningsudvalget 

� 
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T o nye LIFE-projekter (LIFE: EU's 
støtteordning for natur og miljø), 

er blevet søsat i år:  En opfølgning på 
det tidligere LIFE-overdrevsprojekt, 
kaldet LIFE- overdrev II, samt et pro-
jekt for Helnæs på Sydvestfyn, LIFE-
Helnæs.  Projekterne styres af hhv. 
Annette Strøm Jacobsen og Annita 
Svendsen, begge Skov- og Naturstyrel-
sen, Fyn.  
     Til hvert af de to projekter er knyt-
tet en ekspertfølgegruppe, hvori jeg 
har fået plads, og hvor jeg repræsente-
rer Dansk Entomologisk Forening. 
        Formålet med at der er kommet 
entomologisk ekspertise ind i følge-
grupperne er primært at søge at und-
gå uheldige virkninger på insektfau-

naen af de pleje- og genopretningsind-
greb, der skal sættes i værk.  Men 
derudover vil man også gerne prøve at 
forbedre livsbetingelserne for insekt-
faunaen i det omfang, det er muligt 
inden for LIFE-projekternes rammer. 
     LIFE-projekterne forløber over 4 
år.  Vi har tidligere i år afholdt det 
første møde i arbejdsgruppen, et 2-
dages arrangement på Vigsø Feriecen-

LIFE-
projekter 
 

Formålet med at der 
er kommet entomolo-
gisk ekspertise ind i 
følgegrupperne er 
primært at søge at 
undgå uheldige  
virkninger på insekt-
faunaen af de pleje- 
og genopretningsind-
greb, der skal sættes i 
værk  
 

Af  Palle Jørum 

Maden på Helnæs er fyldt med en 
overdåridhed af forskellig insekter og 

planter , bl.a massevis af Maj-Gøgeurt 
(Foto: Jan Boe Runge) 
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Maden på Helnæs  med  et kik over mod havskrænten, Toppen.  
(Foto: Jan Boe Runge) 

Vejdæmningen -Langøre-, fra Fyn ud til Helnæs, set fra 
Bobakker i forgrunden. (Foto: Jan Boe Runge) 
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ter, hvor jeg bidrog med et indlæg om 
insektfaunaen på overdrev.  Derud-
over har jeg udarbejdet et længere 
notat om insektforekomster på de lo-
kaliteter, som projekterne involverer.  
Jeg har selv leveret materialet om 
billerne, mens flere sommerfuglefolk, i 
særlig grad Per Stadel Nielsen, har 
forsynet mig med stof til sommerfugle-
delen.  Også andre insektgrupper så 
jeg gerne inddraget, men flere 
”nøglepersoner” har af tidsmæssige 
eller andre årsager ikke kunnet levere 
data.  Der er dog stadig mulighed for 
at føje oplysninger til, så hvis du har 
kendskab til forekomster af sårbare 
insekter på en eller flere af lokaliteter-
ne i LIFE-projekterne, så kontakt mig 
endelig.  Men check lige, at ”dine” ar-
ter ikke allerede er behandlet i nota-
tet. 
 
Det, jeg har brug for, er primært: 
 
Kendskab til rødlistede arter i 
områderne,  
herunder hvilke særlige krav arterne 
stiller til deres levested (mikroklima, 
evt. værtsplanter, vegetationsdække 
etc.), og hvad det er for hensyn, der 
præcist skal tages til arterne ved pleje
- eller genopretningsindgrebene - fx 
krav til græsningstype, græsningstryk 
mv. 
 

Kendskab til andre, ikke-
rødlistede arter 
fx arter der har særlig regional betyd-
ning eller sårbare/truede arter inden 
for insektgrupper, der endnu ikke er 
rødlistede. 
 
Det notat 
jeg har udarbejdet, kan ses på  Skov- 

og Naturstyrelsens hjemmeside, se 
links nedenfor . 
     Indholdet af LIFE-projekterne har 
jeg ganske kort beskrevet nedenfor. 
Yderligere detaljer kan du læse på 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, 
se links nedenfor.  
 
Kortfattet beskrivelse af LIFE-
projekterne 
 
1. LIFE-Helnæs 
 

Helnæs Made og Bobakker 
Naturtyper: Strandenge; overdrev og 
krat på kalkholdig bund; artsrige 
overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund; tidvis våde enge; 
rigkær. 
     Vigtigste trusler: Fragmentering af 
levesteder; udtørring – specielt i den 
sydlige del af Maden; tilgroning med 
træer, buske og høje urter – især en  
akut trussel mod rigkær med myg-
blomst. 
     Indgreb: Opkøb af landbrugsarea-
ler i omdrift m.h.p. græsningsdrift; 
mere hensigtsmæssig afgræsning på 
eksisterende græsningsarealer; hæv-
ning af vandstanden i den sydlige del 
af Maden på tidligere omdriftsarealer  
i tilknytning til eksisterende naturare-
aler som strandenge, rigkær og tidvis 
våde enge; rydning af træer og busk-
opvækst. 
 
2. LIFE-overdrev II  
 
Naturtype: Overdrev (Dry gras-
sland) 
 
Delområder: 
 

Hanstholmknuden syd. NWJ. 
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Ristinge Klint rummer med sine 30 meters højde, og et meget tørt og varmt 
klima, et utroligt spændende insektliv der kun lever her (Foto: Jan Boe Runge) 

Sydlige del af Hanstholmknuden, ca. 
mellem Hanstholm og Vigsø 
     Vigtigste trusler: Tilgroning med 
Rosa rugosa 
     Indgreb: Fjernelse af Rosa rugosa-
krat 
 

Hanstholmknuden Nord. NWJ. 
Nordlige  del af Hanstholmknuden, 
ca. mellem Hanstholm og Vigsø 
     Vigtigste trusler: Tilgroning med 
Rosa rugosa 
     Indgreb: Fjernelse af Rosa rugosa-
krat 
Bjergene, Bollinge Bakker og Die-
sebjerg.  NWZ. 
Bjergene: S.f. Kårup Skov V.f. Fåre-

vejle. Bollinge Bakker  og  Diesebjerg: 
V. og S.f. Veddinge Bakker 
     Vigtigste trusler: Tilgroning;  invasi-
ve planter, især Rosa rugosa. 
     Indgreb: Rydning af opvækst af træ-
er, buske og krat; fjernelse af invasive 
arter, især Rosa rugosa; etablering af 
græsning. 
 

Suserupgård. SZ. 
Ved Suserup ved Tystrup Sø 
     Vigtigste trusler: Fragmentering 
     Indgreb: Forøgelse af græslandsare-
alet ved at landbrugsarealer i omdrift 
omdannes til græsland; der (gen)skabes 
ynglevandhuller for løvfrø og stor vand-
salamander. 
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Fyns Hoved. F. 
Nordligste del af Hindsholm-halvøen 
     Vigtigste trusler: Fragmentering; 
tilgroning med buskvækst. 
     Indgreb: Fjernelse af træer, buske 
og krat; etablering af større græs-
ningsareal; nyanlæggelse og forbed-
ring af eksisterende padde-
vandhuller. 
 
Ristinge Klint & Sydlangeland. F. 
Ristinge Klint og et antal  små bakke-
områder (hatbakker) på Sydlange-
land, i egnen omkring Bagenkop, bl.a. 
Fakkebjerg 
     Vigtigste trusler: Fragmentering; 
tilgroning med buskvækst. 
     Indgreb: Fjernelse af træer, buske 
og krat; fjernelse af invasive arter; 
etablering af græsning; udpining af 
tidligere dyrket land – bl.a. oven for 
Ristinge Klint; nyanlæggelse og for-
bedring af eksisterende padde-

vandhuller. 
 
Thurø Rev. F. 
På Thurø ved Svendborg 
     Vigtigste trusler: Fragmentering;  
tilgroning med buskvækst. 
     Indgreb: Fjernelse af træer, buske 
og krat; etablering af større græs-
ningsareal; nyanlæggelse og forbed-
ring af eksisterende padde-vandhuller. 

� 
 
Links 
 
LIFE-Helnæs: 
http://www.skovognatur.dk/
Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-
helnaes/ 
 
LIFE-overdrev II: 
http://www.skovognatur.dk/
Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-
Overdrev/ 

På den nordligste del af Hindsholm-halvøen er Fyns Hoved beliggende. Der 
er her et rigt rigt og sjældent plante og insektliv (Foto: Jan Boe Runge) 

49 



Bladloppen 29 / 2010  

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, teg-
ninger eller lignende, enten på papir 
eller som fil). Materialet returneres 
efter ønske. 

EFUs forretningsudvalg 
Michael Kavin: Formand 
Uffe Terndrup: Næstformand 
Jan Boe Runge: Redaktør 
Søren Tolsgaard: Medlem 
Jan F. Rasmussen: Medlem 
Sekretærposten er fortsat vakant. 
 
 

Medlemmer af EFU 
 * foreningsrepræsentant 
(a)på arbejde 
(e) e-mail 
(f) telefax 

Lars Dyrbjerg Bruun 
 Skovskadevej 14, 8400 Ebeltoft 
 86 29 46 16     (a)  87 53 52 56 
 (e): larsdbruun@hotmail.com 

Edderkopper 

Mogens Frost Christensen 
 Helgolandsgade 54, 9000 Ålborg 
 98 12 06 25 
 (e): mf@vejgaardoestreskole.dk 

Myrer, biller 

Allan Bornø Clausen * 
 Gl. Københavnsvej 14, 3550 Slangerup 
 47 44 33 20 (m) 41 27 88 19 
 hegnstrup@hotmail.com 

Sommerfugle, foto 

Fortsætter på næste side 

Mogens Hansen 
 Saltunavej 7, 3751 Østermarie 
 56 47 06 21, (M) 30 57 29 21 
 (e): mogens@saltuna-bornholm.dk 

    Svirrefluer, fluer & sommerfugle 

 

Flemming Helsing 
 Skrænten 5, 9520 Skørping 
 35 13 70 20, (M) 22 15 42 02 
 (e)(a): flhn@hotmail.com 

Sommerfugle 

Lars Iversen 
 Torbenfeldtvej 7, 2. tv. 2700 Brønshøj 
 23 80 45 92  
 (e): honningbien@hotmail.com 
 
Kenneth Jensen 
 Viborgvej 90, st, 8900 Randers 
 40 50 87 08  
 (e): ke_ jensen@hotmail.com 

Bred entomologisk interesse 

 
Morten Top Jensen 
 Plantagevej 30, 3751 Ø. Marie 
 56 44 21 03, (m) 30 66 21 03  
 (e): morten.top@gmail.com 

Sommerfugle 

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

Biller 

Ole Karsholt 
 Zoologisk Museum, 
 Universitets parken 15, 2100 Kbh. Ø. 
 (a): 35 32 11 11.  
 (e): okarsholt@snm.ku.dk 

Sommerfugle 

Michael Kavin 
 Klokkens Kvarter 53, 5220 Odense SØ 
 61 69 54 77 
 (e): michaelkavin@hotmail.com 

 Sommerfugle 
 
Kristian Knudsen * 
 Vestre Skovvej 11, 9574 Bælum 
 98 33 71 90 
 (e): kk@gistrup-skole.dk 

Sommerfugle 
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Fortsat fra forrige side: 

 
Tom Nygaard Kristensen * 
 Lykkensdalsvej 93, 8220 Brabrand 
 86 26 36 15         (m): 40 35 98 50 
 (e): tomnk@stofanet.dk 

Sommerfugle, faunistik, foto 

 
Jørgen Lissner 
 Gunnar Madsens Gade 8, 8300 Odder 
 86 55 91 71       (m): 22 79 91 71 
 (e): Jolis@rin.mim.dk 
 
Henning Bang Madsen * 
 Biologisk Institut 
 Universitets 15,  
 2100 København Ø   (a) 35  32 12  76 (e) 
 (e): hbmadsen@bio.ku.dk 

Bier 

Ole Martin 
 Glentevej 8, 3390 Hundested 
 44 98 92 46          (a): 35 32 11 02 
 (e): oomartin@net.telenor.dk 

Trælevende biller 

 
Per Stadel Nielsen 
 Skovskellet 35 A, 2840 Holte 
 45 80 07 45,          (f): 45 80 74 55  
 (e): arion@mail.dk 

Storsommerfugle, biologi, økologi 

 
Jan F. Rasmussen 
 Stockholmsgade 13, 1 tv.  
 2100 København Ø         35 26 76 99 
 (e): janfrdk@yahoo.dk 

Sommerfugle, guldsmede 

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

Sommerfugle 

 
Hans Peter Ravn 
 Astilbehaven 160 st. th.     2830 Virum 
 40 43 18 63    (a): 35 28 16 63 
 (e): hpr@ku.dk 
                                    Anvendt  entomologi 

Jan Boe Runge* 
 Sneglehatten 90, 5220 Odense SØ 
 66 15 50 41          (m): 30 56 07 78 
 (e): runge.sneglehatten@net.telenor.dk 

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

Sommerfugle & svirrefluers økologi 

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

Biller, økologi  

 
Søren Tolsgaard 
 Naturhistorisk Museum, Bygning 210 
 Universitetsparken 15, 
 8000 Århus           (a): 89 33 37 48 
 (e): stolsgaard@gmail.com 

Tæger, biller, svirrefluer 

 


