
1DEF - Dansk Entomologisk Forening

Nyhedsbrev for 
Entomologisk

Fagudvalg

Nr. 31
September

2013



Nr. 31  - sep tem ber 2013

Blad lop pen er et ufor melt de bat- og
med de lel ses blad, der ud gi ves af En to -
mo lo gisk Fa gud valg (EFU).

EFU er et stå en de na tur vi den ska be -
ligt fa gud valg un der Dansk En to mo lo -
gisk For ening (DEF) og lø ser op ga ver af 
in sekt-fag lig og na tur for valt nings mæs -
sig karak ter under ansvar over for
DEF.

DEF er en paraplyor ga ni sa tion for
føl gen de dan ske en to mo lo gi ske fore -
nin ger:
• En to mo lo gisk For ening
• Le pi dop tero lo gisk For ening 
• Nord jysk Le pi dop tero log klub 
• Aar hus En to mo log klub 
• En to mo lo gisk Sel skab for Fyn 
• Fyn ske En to mo lo ger

EFU’s adres se
Dansk En to mo lo gisk For ening
En to mo lo gisk Fa gud valg
c/o Zo o lo gisk Mu seum
Uni ver si tetspar ken 15
2100 København Ø

En to Con sult
til by der sag kyn dig råd giv ning ved -
røren de in sek ter og na tur for valt ning

Nær mere op lys nin ger hos:
Per Sta del Ni el sen
Skovskel let 35 A, 2840 Hol te
en to con sult@you mail.dk

Re dak tion for  Blad lop pen
Kristi an Grau bæk, 
Strand gårds vej 5,
5762 Ve ster Sker nin ge, 
E-mail: grau ba ek@live.dk

Vej led ning for bi drag til Blad lop -
pen
Ar tik ler, med de lel ser og lig nen de sen -
des i elektro nisk form til re dak tio nen.
Det er nem mest for re dak tio nen, hvis
du kun be nyt ter stan dards krift og kun
fed og kur siv i tek sten. Hvis det te ikke
er mu ligt, om skri ver vi tek sten. Tekst -
ma teri a let må me get ger ne ledsa ges af
il lu stra tio ner i form af fo tos i di gi tal
form og teg nin ger el. lign., helst i di gi -
tal form el ler på pa pir, hvor ef ter vi
skan ner det ind. Ma teri a let på papir
retur neres kun efter ønske.

Alle fi gurer skal ledsa ges af en kort
for klaren de fi gur tekst, som skri ves til
sidst i ma nu skrip tet med ty de lig an gi -
vel se af, hvil ken fi gur tek sten til hører.
Des uden an gi ves fo to gra fen, hvis ikke
denne er forfatteren.

Re dak tio nen for be hol der sig ret til at
be skære, ju stere el ler på an den måde at 
æn dre i ma teri a let i hen hold til bla dets
prak sis. Der til sen des nor malt ikke
kor rek tur, lige som vi ikke le verer sær -
tryk, idet bla det kan fin des som PDF på 
DEFs hjemmeside.
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Le der, blad lop -
pen 2013
Af Kristi an Grau bæk

Blad lop pens tid li gere re dak tør, Jan
Boe Run ge, valg te i vin ters at stop pe sit 
ar bej de med Blad lop pen. Han skal have 
en stor tak for sin ind sats de for gan ge
gode år. 

I lø bet af for året blev hver vet over -
dra get til Kristi an Grau bæk og Per Sta -
del Ni el sen, med for vent nin ger om, at
bla det kan føres vi dere, sta dig med høj
fag lig og ny del ses mæs sig kvalitet.

På for skel li ge inter net fora har der de
sid ste par års tid været dis ku teret flere
stør re em ner, der både har skabt lange
trå de og til ti der op hidse de de bat ter. Et 
fæl le stræk har været pas sio nere de de -
ba tører og, hel dig vis, i det store hele,
også sag lig hed og rimelig net-etik.

De af em ner ne, der for os en to mo lo -
ger har størst be tyd ning, er de fri vil li ge
ind sam lings be græns nin ger - po pu la -
tions be skyt tel ser ne. 

De man ge hund re de ind læg, der har
været for og imod, må be ty de to ting: 1,
at da taind sam lin gen nu ikke kun sker
med be lægs dyr, men også med fo to gra -
fering, og  2, der er glæ de lig vis kom met
rig tig man ge flere men ne sker til, som
ny der at bru ge og opholde sig i naturen.

Det te gi ver selv sagt et øget pres på
na turen, spe ci elt der, hvor de nye ar ter
le ver. For sam ler nes ved kom men de er
ind sam lin gen re gu leret af po pu la tions -
be skyt tel ser ne, men lo ka li te ter ne er på 
nu væren de tids punkt ikke om fat tet af

no gen re gu lerin gen. Her må man som
na tur bru ger gøre op med sig selv, om
jag ten på det per fek te bi lle de er det
værd, at man op hol der sig på en lo ka li -
tet i læn gere tid, med der af ri si ko for
for styr rel ser. I den sammen hæng ser
jeg in gen for skel på en ned trådt pup pe
el ler et ind sam let dyr. Uvi den de om
dyrets skæbne eller ej, konsekvensen er 
stadig den samme for dyret.

At man der u de i na turen har ret til at
tage et bi lle de el ler fan ge en som mer -
fugl, er ikke det sam me, som at man
har pligt til det. Ved at vise hen syn,
både til na turen, og ved at møde hin an -
den po si tivt om kring vores fæl les in -
sek tin teres se, vil der for hå bent lig vis
kom me en stør re og bed re for stå el se for 
hinandens interesser.

En for stå el se der kan være med til at
sam le de man ge tu sin de in sek tin teres -
sere de men ne sker her hjem me. Med
Mi cha el Ka vins frem læg gel se af sam -
ler nes de mo gra fi med til høren de be -
kym re de spørgs mål om frem ti den in
men te (Ent. Medd. 2013), kan den ne
grup pe men ne sker, der sam ler data ved 
hjælp af ka mera er i ste det for be lægs -
dyr, me get vel være dem, vi også bør
væ re forening for.

Dansk En to mo lo gisk Fore nings for -
målspara graf nr. 1 ly der så le des: ”At
ar bej de for be skyt tel sen af den dan ske
in sekt fau na, og at med vir ke til at på pe -
ge trusler mod ar ter og le ve ste der.”
Den ne op ga ve er uli ge en del nem mere,
jo flere vi er sam let til at løfte denne
opgave. 

Jeg hå ber, at alle har haft en god og
for hå bent lig ud byt terig som mer ude i
den skøn ne natur.
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Kon takt med
det of fent li ge
samt an dre ak -
ti vi te ter
Af re dak tio nen

I det te af snit vil der frem o ver bli ve li -
stet nog le af de ak ti vi te ter, som DEF og 
fore nin ger ta ger del i. Pri mært  over -
våg nings op ga ver, hørings var samt an -
dre em ner, det på lands plan er re le vant 
at orientere om. 

Re gion Hoved sta den: 
En hen ven del se fra Grib skov Kom -
mu ne om mu ligt sam ar bej de om rød li -
ste de og an dre be varings vær di ge in sek -
ter i kom mu nen. Det mun de de ud i en
af ta le om, at de sen der de res ple jepla -
ner til os til kom men tering, og at de i
til fæl de af, at de øn sker flere op lys nin -
ger, hen ven der sig i god tid. Fore lø big
ar bej der de med en ple jeplan, som til -
sen des os senere, for Rusland ved
Dronningmølle.

Re gion Sjæl land:
Møde om ple jeplan for Tor pe Mose
nord for Næst ved. Ni els We ster gaard
Knudsen har for DEF/LF del ta get i et
be sig ti gel ses mø de, ind kaldt af kom mu -
nen, på lo ka li te ten. Det vi ste sig van -
ske ligt at få en af ta le om ple je af lo ka li -
te ten i stand, da ejeren har store jag tin -
teres ser. Mo sen er del vis til gro et, men
rum mer bl.a. flere sjæld ne or ki de er. In -
sekt li vet er næ sten ukendt, da man
ikke kan få ad gang til mo sen. Der er
berammet et nyt møde om plejen til
efteråret.

Nats vær mere i Al lin de lil le Freds -
skov: Dan marks Na tur fred nings fore -

ning køb te for et par år si den Al lin de lil -
le Freds skov, og har bl.a. pla ner om at
gen ska be nog le af sko vens lys nin ger.
DN vil sam ti dig me get ger ne vide mere
om in sekt fau na en i sko ven, og til det
for mål har Jens Lyngs øe, Knud bech og 
Svend Bag ger Lar sen en lys fæl de stå -
en de i ud kan ten af sko ven. Alle nat -
som mer fug le bli ver registreret og
senere afrapporteret til DN.

Re gion Syd dan mark:
Mid del fart kom mu ne send te en
høring om re gu lering af pri vat
van d løb vll. § 16, Ved Skov gy den 11,
5466 Asperup. 

Det er en pri vat ejen dom, der dels øn -
sker at frit læg ge en gam mel rør lagt
bæk og dels øn sker at til plan te dele af
de hø jere lig gen de jor de. Frit læg nin gen
var der in gen kom men tar til, men til
be plant nin gen, blev der knyt tet en
kom men tar til hvil ke bu ske og træ er
der er gode for et ud valg af nek tar-, ved- 
og  løvspisende insektordener.  
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Svaret blev mod ta get po si tivt og vi -
dere sendt til den an svar li ge for be -
plant nin gen samt ejeren af ejen dom -
men.

Ny borg Kom mu ne er i gang med at
under sø ge mu lig he der ne for byg geri
på de gam le havne are a ler på
Knuds ho ved Havn ved Ny borg. DEF
har skrift ligt op for dret Ny borg kom -
mu ne  til at tage kon takt til alle re le -
van te na turor ga ni sa tio ner i for bin del se 
med den forestående VVM-under sø -
gelse.

Faa borg-midt fyn kom mu ne send te
fore spørg sel til Fyn ske En to mo lo ger og 
En to mo lo gisk Selv skab for Fyn, vedr.
dels sik ring af vio letran det ild fugl
(L. hip pot hoe), og dels at de øn sker at få 
hjælp til lo ka li sering af værdifulde
skovenge.

Møde med NST  Fyn 12. fe bru ar, med
en del ta ger fra Fyn ske En to mo lo ger.

Her blev LIFE-po jek ter ne Over -
drev II, Kær og Hel næs samt pro -
jek tet Gam borg Nor gennem gå et. 

I over drev spro jek tet på Su serup -
gaard har NST valgt en of fen siv til gang 
til ud vik ling af over drev. Først bli ver
jor den ud pint, for der ef ter at bli ve til så -
et med ind sam le de frø fra et an det over -
drev. An dre ste der på are a let er der ud -
plan tet op gra ve de blok ke af over drev.
For må let er at accelerere fremmelsen
af overdrev.

Fyn ske En to mo lo ger er ble vet kon -
tak tet af Bi ku ben fon den, an gå en de
under sø gel se af Svan nin ge Bjer ge. 
På nu væren de tids punkt er det af talt,
at med lem mer af Fyn ske En to mo lo ger

har fri ad gang på hele are a let døg net
rundt, og det er til ladt at an ven de køre -
tøj på ve je ne. Skov fo ge den skal for ud
for be sø get ori en teres via mail. Læs
mere om bjergene på www.svanninge -
bjerge.dk 

Fyn ske En to mo lo ger del tog på mes -
sen ”Vild med 2013” i Fre deri cia. Det 
er en 2 da ges mes se, med godt 10000
be sø gen de, der inde hol der alt om kæ le -
dyr og ha ven. Inter es sen for vores lil le
stand var stor, og vi hav de på for nem -
mel se, at der er po ten ti a le for at nå ud
til man ge men ne sker, samt at det bur -
de være mu ligt at hver ve nye med lem -
mer. Det var før ste gang vi del tog, men
ikke sid ste gang. Til næ ste år for ven ter
vi at være me get mere klar på at ”fast -
hol de” de inter es sere de gæ ster, så de
vil mel de sig ind. DEF be tal te for div.
omkostninger, der var forbundet med
arrangemanget. 

Kle lund Plan ta ge v. Le go fa mi li en
bød på bi o di ver si tets døgn 15.-16. juni.
Her del tog både en to mo lo ger, bo ta ni -
kere, mos folk, pat te dyrs-spe ci a li ster
fra Aqua Sil ke borg, or ni to lo ger o.a. Vi
blev be vær tet med god mad og over nat -
ning uden be reg ning. En for nuf tig løs -
nings mo del, hvis man som fond el ler
lign. er inter es seret i at vide me get
mere om sin natur på forholdsvis kort
tid.

Re gion Mid tjyl land
In gen ak ti vi te ter.

Re gion Nord jyl land
In gen ak ti vi te ter.
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Eg hjor ten til -
ba ge til Dan -
mark
Af Pe ter Em pa cher

Skov og Land skabs in ge niøre lev ved
 Na turstyrelsen Nords jæl land, 
pem pa cher@hot mail.com

Hvil ket ha bi tat tri ves de i og hvor -
dan ska ber vi det?
Som de fle ste i det te for um ved, er na -
tur styrel sen(NST) i gang med et di ver -
si tetspro jekt, hvor eg hjor ten rein tro du -
ceres til den dan ske fau na. Eg hjor ten
har været for svun det fra Sjæl land si -
den 1873. Det sid ste eks emplar i Jyl -
land blev fun det på Vejle-egnen i
1960’erne.

Der har været man ge dis kus sio ner
om, hvor vidt pro jek tet er en god ide og

om det er køn ne spild te kræf ter.
Spørgs mål og hold nin ger er der mange
af:

Er det blot et PR-stunt? Vil der bli ve
tale om iso lere de zo o lo gi ske ha ver?
Kan man re tablere ”kun sti ge” brug -
bare ha bi ta ter? Vil eg hjor ten for svin de
lige så hur tigt, som vi sætter dem ud? 

Spørgs må le ne kan ikke be svares før
ti den har talt. Den ne ar ti kel har til for -
mål at give et ind blik i de ha bi tat for -
bere del ser Na tur styrel sen har ud ført i
Grib skov. Under teg ne de har i prak sis
stå et for ud mønt nin gen af pro jek tet
som led i 3 års prak ti kophold på skov -
distriktet.

Bag grund og for un der sø gel se
For ud for pro jek tets start er der fore ta -
get en grun dig under sø gel se af are a ler -
nes eg net hed til gen ind førel se af eg -
hjor ten. Under sø gel sen har dan net
grund lag for, at der er de bed ste ram -
mer for projektets succes.
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Gam melt ved og yng le pyra mi de ved Dron nin ges Bøge. 
Foto: Kristi an Grau bæk (KG).



Na tur styrel sen har op ereret ud fra
den kon su len trap port, som Amphi
Con sult har ud fær di get. I rap por ten er
det op ti ma le eg hjortha bi tat be skre vet
med  an vis nin ger på ple je til tag helt ned 
på arealniveau. 

Amphi Con sult har la vet en vur de -
ring af eg net he den på are a ler ne ud fra,
om de op fyl der vis se kriterier:
• At der er man ge gam le ve teran træ -

er(over 100 år), hoved sa ge ligt bøg og
eg

• At det er el ler har været ly så bent som 
gam mel græs nings skov

• At det har po ten ti a le til at stå ly så -
bent

• At der er gam melt dødt ved i skov -
bun den

• At der er store, gam le stød og rui ner
• At der er mu lig hed for at ska be kor ri -

dorer og træ de sten ud i na bo be voks -
nin ger

• At der er mu lig hed for at etablere
græs ning som ple je me to de.

Der er i Grib skov ud pe get 3 ker ne om -
rå der og yder li gere 6 om rå der, der over
en år ræk ke skal vir ke som »træ de sten« 
ud i Grib skov. Ker ne om rå der nes stør -
rel se spæn der fra ca. 1 ha op til ca. 7 ha. 
2 af ker ne om rå der ne (Sø sko ven og
Stor ke vad) er ble vet for beredt fra no -
vem ber sidste år frem til april i år.

Ha bi tat krav 
Eg hjor tens for truk ne ha bi tat er ly såb -
ne are a ler med god mu lig hed for  jord -
opvarmning og op varm ning af træ er -
nes stam mer. Lo ka li te ter med gam le
ve teran træ er, med en god por tion dødt
ved i for skel li ge ned bryd nings sta di er,
er det bed ste ud gangs punkt. Are a ler ne
skal til by de mel lem 30 og 40 be stand -
stræ er, helst med en stam me di a me ter
på over 80 cm (træ ets di a me ter bli ver
målt i bryst høj de, dvs 1,3 m over jor -
den) pr. ha. samt inde hol de op imod 25
m3 dødt ved pr. ha, både stå en de og lig -
gen de. Stå en de som gam le rui ner ramt
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af na tur ligt kollaps og forfald, og
liggende som hele stammer og gamle
stød.

Eg hjor tens bi o lo gi
Eg hjor ten har en om stæn de lig bi o lo gi
og cy klus frem imod vok sent ind i vid.
Kort be skre vet le ver eg hjor ten stør ste -
de len af sit liv som lar ve, hvor den spi -
ser ned brudt, frøn net ved, in fi ceret
med hvid svamp. Ef ter sværm nin gen,
når hun nen har lagt sine æg, gennem -
går den ud klæk ke de lar ve en cy klus,
der varer op til 4-8 år. Her ef ter kom -
mer det voks ne in sekt ud gen nem et
ud flyv nings hul i jor den. Det te fore går i
mid ten af juni til midt juli på var me,
vind stil le af te ner. Un der sværm nin gen 
sæt ter de voks ne ind i vi der sig oppe på
træstam mer ne. Her var mer de sig for
at bli ve ak ti ve, og via fero mo ner fin der
de hin an den til par ring. Hun nen op sø -
ger eg net dødt ved at lægge æg i,
hvorefter de dør. Alt sammen indenfor
14-30 dage.

Are a ler nes ud gangs punkt
Det pri mære pro jek tare al – afd. 508 i
Sø sko ven v/ Dron nin gens Bøge op til
Es rum Søs vest bred er ud pe get som

urørt skov samt dele, der er ud lagt til
græs nings skov. Tid li gere blev are a ler -
ne brugt som græs gan ge for kon gens
stut teri er og ef ter ned læg gel sen af dis -
se, blev are a ler ne be nyt tet som plan te -
sko le af Von Lang en. (Jo hann Ge or ge
Von Lang en var en tysk forst mand der
blev hen tet til Dan mark for at brin ge
or den i skov bru get. http://da.wi ki pe -
dia.org/ wi ki/Jo hann_Ge -
org_von_Lang en). Ef ter at vi mis te de
flå den til eng læn der ne i 1807, blev der
plantet et stort antal flådeege i
plantager langs Esrum Sø.

Pro jek tare a let, der er på ca. 10 ha,
var præ get af en kraf tig 2.eta ges under -
skov af ung bøg samt kraf ti ge krat af
hoved sa ge ligt brom bær. Der var et
stort an tal af over stan dere af bøg fra
1812 og gam le flå de e ge fra 1827. 

Are a let stod tæt be vok set og frem stod 
der for mørkt og koldt. Gen nem ti den
har der været hugst af stør re træ er,
hvor for der er gam le ned brud te stød.
Der har været star tet lys ning af are a let
i 1990’er ne, der for stod vis se par ti er
mere lysnet. 

Før pro jek tet blev skudt i gang, blev
der søgt om dis pen sa tion fra ud peg nin -
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Jens Chr.
Schou.



gen om urørt skov, og der er ud pe get et
nyt are al som er stat ning.

For at kun ne ska be det øn ske de ha bi -
tat, var der et stort for bere den de re gi -
strerings ar bej de på are a ler ne. Ul ti mo
no vem ber blev der sat bånd på ud valg te 
be stand stræ er(over 80 cm i di a me ter),
så le des, at der vil le være ca. 35 pr. ha
med god for de ling. Bånd kom på ud -
valg te træ er (over 50 cm i di a me ter) til
top kap ning. Bånd kom også på træ er
der skul le fæl des i fuld læng de med fuld 

kro ne. Oran ge bånd kom på alle tor ne -
de bu ske. Der blev sat land må ler stok -
ke i store, gam le og del vist ned brud te
stød for at mar kere dis se i land ska bet.
Her ved kunne de blive skånet for
overkørsel af traktorknuseren.

Ar bej dets ud førel se
Ma skin skov ning
Ef ter re gi strerin gen blev der pri mo de -
cem ber 2012 sat en skov nings ma ski ne
ind på are a let for at ud hug ge 2. eta gen
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og kom men de
rui ner. Foto: KG



un der be stand stræ er ne. Der blev ud ta -
get ca. 300 m3 bøg. 
Kratryd ning
Der blev i sam ar bej de med skovsko lens
prak ti ke le ver fore ta get kratryd ning i
en 2 me ters zone rundt om alle be -
stands træ er ne og ryd ning af skyg gen -
de op vækst om kring lig gen de, dødt ved
og gamle stød.
Knus ning
Vi sat te 2 trak tor knu sere ind på are a let 
for at knu se op vækst og brom bær krat.
Dog blev der be varet par ti er af brom -
bær af hen syn til den rø dryg ge de torn -
ska de, der er en del af Grib skovs Na -
tura-2000 udpegningsgrundlag.
To kap ning ved spræng ning
Vi ud valg te træ er til top kap ning i 3-5 m 
høj de, for at frem skyn de ruin dan nel -
sen. Dis se blev ud valgt så le des, at de

står på syd vest vend te hæld nin ger,
hvor ved de kan op var mes af so lens
strå ler. Til at be gyn de med, blev der
top kap pet ma nu elt med mo tor sav fore -
ta get fra en lift, hvor ef ter træ et blev
truk ket ned med et trak tor spil.
Kronerne blev kørt ud til flis.

Det te fik dog et lidt kun stigt ud tryk.
Der for gik vi over til at spræn ge top pen
for at få et mere na tur ligt ud se en de
med hur ti gere ned bryd ning til føl ge.
Sam ti digt vil det give øget mu lig hed for
di ver se in sek ter at fin de de res niche i
sprækkerne. 

Yng le pyra mi der
Det var et mål at ud læg ge 150 m3 dødt
ved på are a let. Me get af det kom fra vi
top kap nin gen. 

Vi har ud lagt ca. 40 m3 i form af gam le 
stam mer i store di men sio ner. Stam -
mer ne skal have jord kon takt, der for
bli ver de gra vet halvt ned i jor den. Det
var nød ven digt at købe 100 m3 del vist
ned brudt egetræ, som vi brug te til så -
kald te yng le pyra mi der. Pyra mi der ne
skal si mu lere store, ned brud te stød
med kraf tige rødder.

Vi byg ge de i alt 19 pyra mi der med ca.
5 m3 i hver. Små kæv ler blev sat på høj -
kant ned i 1 m’s dyb de og skåret til i uli -
ge læng der. Imel lem kæv ler ne blev der
drys set flis blan det med mi neral jord.
Pyra mi der ne blev for delt på are a let i
skyg ge, halv skyg ge og fuldt so leks po -
neret. Det tog 14 dage med en lil le gra -
ve ma ski ne og 4 mand til isæt ningen.

Frem ti dens ple je
For at hol de are a ler ne ly såb ne, er det
nød ven digt at ple je dis se. Vi vil heg ne
are a let og græs se det med islands ke he -
ste. Der vil bli ve tale om he lårs græs -
ning. Vi ind går fleråri ge le je af ta ler med 
pri va te he ste e jere. Det te sik rer, at vi la -
ver af ta ler over læn gere tid, så dan at vi
ikke plud se lig står over for tab af en re -
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Spræng ning af træ er i Stor ke vad. Vi
hav de in vi teret inter es sere de til de sid -
ste spræng nin ger som led i vores for -
mid ling af pro jek tet. Foto: PE.



sur se. For der hvor he ste ne ikke kan
føl ge med op væk sten, må vi gå ind ma -
ski nelt og slå om rå der ne el ler knu se
dem. Yder mere skal vi fort sat ud læg ge
dødt ved, der hvor bestandstræerne ik -
ke kan tilføre tilstrækkeligt.

Hvor kom mer dyre ne fra?
Der vil, i sam ar bej de med eks per ter
over de næ ste par år bli ve ind sam let
både lar ver og voks ne ind i vi der.

Der vil bli ve ind sam let dyr fra 3 for -
skel li ge po pu la tio ner i 3 lan de. Der vil
bli ve sam let i det sy døst li ge Sveri ge,
nor døst li ge Tysk land og i nord vest li ge
Po len. Det te gøres for at få spred ning
på gen e tik ken, samt for at mini mere ri -
si ko en for at gøre ska de på en po pu la -
tion ved ind sam ling af et be ty de ligt an -
tal lar ver og voks ne. Den ne som mer vil
der bli ve ind sam let ca. 250 lar ver samt
ca. 30 voksne individer både hanner og
hunner. 

Over som meren 2013 vil de før ste ud -
sæt nin ger bli ve fore ta get i Jæ gers borg
Dyre ha ve lige uden for København.

I Grib skov er det pla nen at ud sæt te
dyr i 2015, da det døde ved på are a ler ne

mang ler nog le år med ned bryd ning, for
at det er op ti malt som levested.

Den svære kunst at ud sæt te
Selve ud sæt nin gen vil fore gå i en vo li -
ere, der er byg get over gam le fald ne
stam mer og stød. De voks ne han ner og
hun ner bli ver ud sat i vo li eren, og ef ter
par ring hå ber man på, at hun ner ne vil
fin de et eg net sted at lægge deres æg.

Ud sæt nin gen fore ta ges i vo li ere for at 
be skyt te eg hjor ten imod pre da torer så -
som kra ge fug le, ræve og di ver se gna -
vere. Der ud o ver kan man hol de dem
inden for et be græn set om rå de, så dan
at man kan mo ni torere på ud vik lin gen
af lar ver ne. Selve mo ni torerin gen er
vig tig, for at hol de styr på gen era tio ner
samt an tal og hvil ke po pu la tions dyr,
der ser ud til at have den stør ste
overlevelse og tilpasning til lokaliteten. 

Står vi over for suc ces el ler fi a sko?
Na tur styrel sen har i de sid ste par år
haft an dre pro jek ter med gen ind før sel
af ar ter. Her kan nævnes bæ veren i
Nords jæl land og bi son på Born holm.
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Eks em pel på en
vo li ere fra Jæ -
gers borg Dyre -
ha ve. Her bli ver
de før ste lar ver
og voks ne ud sat
hen o ver som -
meren 2013. 
Foto: PE.
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Mand skabs- og ma skin tung byg ning af en pyra mi de. Der blev be nyt tet trak tor,
gra ve- og skov nings ma ski ne samt 5 stær ke prak ti kan ter. Foto: PE.



Beg ge ar ter må si ges at tri ves, for mere
sig og, for bæ verens ved kom men de,
sprede sig. 

Spørgs må let er nu, om eg hjor ten vil
kun ne opnå sam me grad af suc ces. Vi
på en he den i Nords jæl land har ef ter
bed ste evne sør get for at ska be de bedst
tæn ke li ge ha bi ta ter ud fra eks per ter -
nes an vis nin ger. Frem ad ret tet gæl der
det nu for Amphi Con sult, sam men
med na tur styrel sens bi o lo ger, at kom -
me helt i mål med ud sæt ning og mo ni -
torering. For at få et ind blik i Amphi
Con sults ud for drin ger i ud sæt nings fa -
sen, blev jeg af en he den sendt på en stu -
di e tur til Eng land for at snak ke med
nog le af de res eks per ter. Jeg mød tes
med hob by en to mo log Maria Frem lin
fra Col che ster (http://maria.frem lin.de
/stag be et les) samt Co lin Ha wes, pro fes -
sor og ekspert i eghjortens adfærd og
håndtering fra Royal Holloway
University.

Af dem fik jeg en ide om, hvad vi skal
hol de for øje og en vur dering af vores
for bere den de ple je til tag. Alt i alt sy nes
de, at vi har fat i den lange ende, men de 
på pe ge de svag he der og en del ud for -
drin ger om kring selve ud sæt nin gen.
Den stør ste ud for dring er at fin de de
mest eg ne de træ par ti er med den helt
rig ti ge ned bryd nings grad samt en be ty -
de lig mæng de hvid svamp, som lar ven
er nærer sig på. Yder mere er jor dens
struk tur og fug tig hed af af gøren de be -
tyd ning. Der skal være den rig ti ge fug -
tig hed uden fare for ud tør ring af jord og 
ved. Jor den skal have en let struk tur
med sammen kit nings evne, for at ko ko -
ner ne kan ska bes. Der er stor ri si ko for, 
at et be ty de ligt an tal lar ver vil gå til
grunde, fordi de er yderst sårbare
overfor flytning og predation. 

De res konklu sion var, at man bur de
sat se på voks ne ind i vi der frem for lar -
ver. En god ide vil le være at op for mere

et be ty de ligt an tal voks ne hun ner i ter -
rari er. Her ef ter par res de med han ner,
og sæt tes ud, hvor ef ter de selv vil fin de
de mest eg ne de ste der med op ti ma le
for hold for de res af kom. Vores op ga ve
vil så være at til by de dem man ge for -
skel li ge vo li erer med for skel li ge ud -
tryk: En hegns pæl, en flis bun ke, en
bræn desta bel, et stød, en ruin, pyra mi -
der osv. Eg hjor ten er yderst op por tu -
nistisk, derfor skal vi give dem mange
muligheder.

Håb for frem ti den
Jeg har fun det det te pro jekt yderst
spæn den de, og tror på, at det kan lade
sig gøre. Vi skal bare sør ge for at gå
lang somt frem og med tål mo dig hed.
Det er en skrø be lig skab ning med en
lang ud vik ling og lil le spred nings evne
(20 m for en hun og 250 m for en han
iføl ge Co lin Ha wes). Vi må hol de os for
øje, at vi prø ver at ska be et ”kun stigt”
ha bi tat inden for en lil le tids hori sont,
som na turen el lers er flere træ ge nera -
tio ner om at pro du cere. Vi skal fort sat
dyr ke sko ven ef ter de na tur nære prin -
cip per, så dan at eg hjor ten kan fin de sit
ha bi tat over alt i Grib skov og i re sten af
Dan mark. Så dan vil vi und gå, at de
skab te habitatområder bare bliver iso -
lerede zoologiske haver. 

Så før vi er helt i mål, skal vi sik re os
en mang fol dig og bære dyg tig skov, som
eg hjor ten kan træ de ud i. 

Vi skal, som det vig tig ste, ska be en
stor po pu la tion med flere gen era tio ner
af lar ver. Først når vi ser de før ste kuld
voks ne ind i vi der myldre ud fra ud flyv -
nings hul ler ne, kan vi klap pe os for sig -
tigt på skuldre ne. Jeg vil per son ligt al -
lere de kal de det te di ver si tetspro jekt en
suc ces, for hvis eg hjor ten ikke vil flyt te
ind, er der en man ge an dre in sek tar ter,
der står og venter på en, bolig og alle er
velkomne.
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For de le og
ulem per ved
brak mar ker og 
vå dom rå der
Vi har man ge na tur per -
ler i Dan mark, hvis de
bli ver ple jet rig tigt

Af Uffe Tern drup

Om rå det mel lem Over gårds vej i Vo jens 
og et nær lig gen de bo li gom rå de er i dag
ud lagt som brak mark, der tid li gere blev 
slå et re gel mæs sigt. Om rå det syd for
Over gårds vej er et sø om rå de med små -
skov om kring. Om rå det mod vest er en

for bin del ses sti imel lem om rå der om -
kran set af løvtræer og mindre buske.

Ef ter be sig ti gel se af om rå der ne må
jeg kon sta tere, at de er ikke så rin ge
endda.

Ste det har al lere de en pæn bo ta nisk
di ver si tet, no get vari eren de i an tal ar -
ter i de for skel li ge om rå der af hæn gig
af, hvil ke frø pul jer der har været i jor -
den, men også præ get af, at der er ar -
ter, som man be gun sti ger, når man slår 
”græs set”. Håret hø geurt vil så le des
kun ne ud kon kur rere an dre ar ter, hvil -
ket især ses på grøfterne ved Over -
gårdsvej.

Man kan ikke tale om blom ster el ler
iagt ta ge dem uden også at be mær ke in -
sekt li vet i og på dem.

Et en kelt be søg kan ikke af dæk ke alle 
ar ter på bi o to pen, men jeg kom mer
med bud på ar ter, der er her, el ler som
vil ind fin des sig i nær me ste fremtid.
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Ved at lade are a ler ne være uslå e de til hen på efter året, er de an ven de li ge le ve ste -
der for man ge dyre grup per. Foto: UT



Der er al lere de rig tig man ge svir re -
flu er, og især svir re flu er gør et rig tig
stort ar bej de i na turen. De le ver op til 3
mdr., hvor i mod en som mer fugl of test
kun le ver ca. 14 dage. De be stø ver der -
for væ sent ligt flere blom ster end som -
mer fug le ne. In den de bli ver flu er, le ver
de res lar ver af rov, idet lar ver ne spi ser
blad lus i store mæng der, fuldstæn dig
som gul dø je lar ver. Den ene ste for skel
er, at voks ne gul dø jer også spiser
bladlus, men ikke bestøver planter. 

I sa gens na tur er der også en del vil de
bier og hum le bi er. Vil de bier er gået
me get til ba ge i Dan mak, og in gen ved
hvor for. Hum le bi er ne mang ler ste der
at bo, fx mu se hul ler, men også ”mej se -
kas ser” el ler spe ci al frem stil le de
humle kasser er anvendelige.

Dags om mer fug le og dag fly ven de
nat som mer fug le
Seks plet tet køl le svær mer (Zy ga e na 
fi li pen du lae) og femplet tet køl le -
svær mer (Zy ga e na  lo ni cerae) blev der
kon sta teret en kel te af. De er rød li ste de
og gået stærkt til ba ge. De er især knyt -
tet til tør re over drev med plan ter i ær -
teblomst fa mi li en (Fa ba ce ae).

De fly ver kun om da gen, og kan op -
træ de i stort an tal på le ve ste det. De er
gif ti ge for fug le og har der for de stær ke
ad var sels far ver rød og mørkeblå. 

Gam maug le (Plu sia gam ma) fly ver
både nat og dag. Den kan være en me -
get ak tiv be stø ver. Ved mas se fore -
komst kan lar ven gøre ska de på mar -
kaf grø der, men lar ven kan også leve på
et utal af vil de plan ter, bl.a. lyng og
gråbynke.

Græs ran dø je (Ma nio la jur ti na) en
af de al min de lig ste dags om mer fug le, da 
den ikke stil ler store krav til le ve ste det
og le ver på man ge for skel li ge græs ser.
Den er set overalt i området.

Isb lå fugl (Po lyom ma tus amand us)
en me get smuk art med isb lå  vinge -
overside. Den er gået eks tremt til ba ge
på øer ne, men fin des hel dig vis sta dig
me get ud bredt i Jyl land. Lar ven le ver
på mu se vik ke og fladbælg.

Græshalv møl (Cram bus sp.) er me -
get al min de li ge i hele om rå det, man ge
ar ter le ver på græs. De skræm mes let
op og fly ver for straks at slå sig ned på
en ufor styr ret plan testæn gel med ho -
ved et ned ad. De fle ste ar ter fly ver sidst
på efter mid da gen og om af te nen, men
man skal være tæt på (de fle ste er små)
for at se de res fan tasti ske vin ge teg nin -
ger, hvor der ofte er områder, der min -
der om sølv.  

Lil le ild fugl (Ly ca e na phla e as) er en
al min de lig og en smuk art, som hol der
til, hvor der er syre, rød knæ el ler
skræp pe. Den har flere gen era tio ner
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Femplet tet køl le svær mer (Z. lo ni cerae). 
Foto: KMT.

Plet tet kug le bærer flue (Spha erophoria
men tha stri). Foto: KMT.
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om året og yn der me get at sid de i blom -
sterkroner.

Skrå streg bred pan de (Thy me li cus
syl ve stris) og streg bred pan de (Thy -
me li cus li ne o la) er nog le af de dags om -
mer fug le, der ind fin der sig først på nye
brak mar ker, da de beg ge som lar ve le -
ver på græs. Lar ven spin der et skjul af
græs bla det, så den sid der be skyt tet i et
lil le rør. De er van ske li ge at kende fra
hinanden i felten.

Vå dom rå det på sydsi den af Over -
gårds vej be står af gra ve de van dhul ler i
en mo saik med fri tids ak ti vi te ter med
til høren de klubhuse.

Et dej ligt om rå de der til go de ser man -
ge inter es ser. Der blev set rig tig man ge
helt små frø er (yn gel fra i år). Da pad -
der gen erelt er tru et, er det rig tigt fint,
men man ge vil dog ende som føde for
an dre dyr. Man ge store  mosaikguld -
sme de af flere ar ter, su ser rundt og fan -
ger flu er og an dre in sek ter. Lar ven er

også et rov dyr, men her ta ger den, hvad 
den kan fan ge i van det. Alt fra an dre in -
sekt lar ver til haletudser kan være byt -
te.

De man ge små van dnym fer, som dels
fly ver rundt i sø om rå det og dels fly ver
rundt på brak mar ker ne, fan ger flu er.
De kan også selv bli ve byt te for sva ler
el ler mo saik gulds me de. 

Na tur ge no pret ning an dre ste der i
Dan mark
• Bøl ling Sø: Na tur styrel sen. En fin

fug le lo ka li tet.
• Egå Engsø: Aar hus Kom mu ne. En

fin fug le lo ka li tet, num mer 3-4 blandt 
lan dets bedste.

• Fiil sø om rå det: Åge V. Jen sen Fon de. 
Un der ud vik ling/gen ska bel se.

• Lil le Vild mo se: Åge V. Jen sen Fon de.
En me get fin fug le - og in sekt lo ka li tet 
i form af en højmose.
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Be græn set slå ning af are a let. Foto: UT.

Modsat te side: Blå mo saik gulds med (Aesh na cya nea). Foto: KMT



• Over drev spro jek tet: Gen ska bel se af
over drev 11 ste der i Dan mark: Høje
Møn, Røs næs, Mols Bjer ge, Hel ge -
næs, Dol lerup Bak ker, Svan nin ge
Bak ker,  Nak skov Fjord, Rød me Svi -
ne ha ver, Nord by bak ker, Rør bæk Sø
& Tin net Krat, Sim me sted Å & Skra -
vad Bæk: Na tur styrel sen. Man ge
fine lo ka li te ter, der rum mer et væld
af vari eret flora og fauna samt
landskabstyper.

• Skjern Å om rå det: Na tur styrel sen.
En fin lo ka li tet, der rum mer det hele.

• År slev Engsø: Aar hus Kom mu ne. En
fin fug le lo ka li tet.

For slag til for be drin ger
Der kan, for at til go de se myrer, ud læg -
ges fla de sten i ran dom rå der, dog så
dybt, at græsslå ma ski ner kan pas sere
uhin dret. Myrer hjæl per til med at hol -
de ba lan ce i øko sy ste met. Flere ar ter af
rød stik myre (Myr mi ca-fa mi li en) er
nød ven di ge for at blå som mer fug le kan
tri ves, idet der er et sam spil mel lem
myrerne og sommer fuglelarverne.

Det kan an be fa les, at der etableres
nye kor ri dorer, og at de eks i steren de
kori dorer ud byg ges mel lem sø om rå det
og brak mar ker ne. Dags om mer fug le og
hum le bi er yn der ikke at fly ve mel lem
træ er for at fin de blom ster; der for er
brede korridorer gode.

Der kan være be bo ere, der er ban ge
for myg gepla ge, men når der er øko lo -
gisk ba lan ce, er det ikke et pro blem.
Sva ler ud nyt ter i stor stil myg som mad
til un ger ne. Flere ar ter af skøj te lø be tæ -
ger fan ger og spi ser en væ sent lig del af
de ny klæk ke de myg, in den de når at
for la de van do ver fla den. Myg ge lar ver
ud nyt ter det hen fal den de plan te ma te -
ri a le og hjæl per i det øko lo gi ske kreds -
løb. De er sam ti dig en væsentlig
fødekilde for fisk og vandinsekter. 

På et tids punkt vil by ens be bo ere op -
da ge hvil ket dej ligt om rå de, der her er
op stå et ved men ne ske lig hjælp. En si -
de ge vinst kan være øget efter spørg sel
ef ter hu se ne og hermed højere priser.

Tak til Tom Ny gaard Kri sten sen for
kor rek tur læs ning.
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By nære na tur li -
ge græ sare a ler
gi ver både le ve -
ste der for dyre ne 
og op le vel ser til
be bo er ne. Foto:
UT.



Na tur ge no p -
ret ning på Mel -
by Over drev
Af Per Sta del Ni el sen

Man ge er af vore læ sere er sik kert be -
kendt med Mel by Over drev ved As ser -
bo i Nor døst sjæl land som en vari eret og 
arts rig in sekt lo ka li tet. Om rå det er et
gam melt he de are al, Sjæl lands stør ste,
som ind til for ca. 10 år si den har været
et mil li tært øvel se ster ræn. Som med så 
man ge an dre mil li tære are a ler, har
den ne brug været med til at sik re, at
na turen på ste det er vel be varet og frem 
for alt, at der hver ken er rejst skov eller 
bebygget med sommerhuse.

Mel by Over drev dæk ker et are al på
ca. 1,5 x 1,5 km og rum mer man ge na -
ture le men ter, fra he de mo se til hvid
klit.

Mil li tært øvel se ster ræn
Idag er mil li tæret for længst ude af  bil -
ledet, og skov di strik tet har over ta get
ar bej det med af be vare og gen o pret te
na turen på over dre vet. Det har al tid
været ejet af sta ten, dvs. nu Na tur -
styrel sen, og mil li tæret har blot le jet
om rå det til øvel ses brug. Til gen gæld
har mil li tæret ud ført en væ sent lig ple -
je, hvor man har sør get for at ryd de op -
vækst af birk og an dre træ er, det te dog
mest af hen syn til skyd nin gen.

Mel by Over drev blev fre det al lere de i
1930, med det for mål at be vare om rå -
dets unik ke na tur, men gen nem ti den,
ikke mindst un der 2. ver den skrig, blev
der ikke ta get me get hen syn til fred nin -
gen, og be ty de li ge mil li tære in stal la tio -
ner har været op ført over alt på are a let,
bl.a. blev Mel by lej ren op ført af ty sker -
ne un der 2. ver den skrig, til dels i strid
med fredningens bestemmelser.

Gen nem de se ne ste år har Na tur sty -
rel sen, ved skov fo ged Søren Ager lund,
ud ført et stort ar bej de for at føre Mel by

Bladloppen 31 / 2013 19

Den vest li ge del af Mel by Over drev set fra det nu ned revne ob ser va tions tårn. April
2011. Foto: PSN.



Over drev til ba ge til et uberørt og vildt
na tur om rå de, et ar bej de som nu er ved
at være fuld ført for så vidt som det kan
lade sig gøre.

I dag er næ sten et hvert spor af de mi -
li tære ak ti vi te ter fjer net, selv store
grus dyn ger, som bl.a. har fun geret som
sky destand pladser, er kørt bort. Des -
uden har et hold mi neryd dere brugt
man ge ar bejds ti mer på at af sø ge over -
dre vet for gam le for sa gere. Det har vist
sig, at ad skil li ge skar pe gra na ter, de
fle ste til ba ge fra kri gens tid, gem te sig i
san det, og de er ble vet bortsprængt. Se -
nest op da ge de man, at et til gro et are al
nær ky sten var ned slags plads for ty ske
gra na ter. Are a let blev der for ryd det for
fyr re krat og af søgt. Mel by Over drev er
så le des i dag helt sik kert at færdes på, i
hvert fald hvad angår millitære efter la -
den ska ber.

Ind dra gel se af pub li kum
Na tur ge no pret ning er ofte et ar bejds -
kræ ven de og der for kost bart ar bej de,

og bl.a. efter som Na tur styrel sen har
me get be græn se de mid ler, kan man
med for del ind dra ge om kring bo en de og 
an dre inter es sere de i ar bej det. I sam ar -
bej de med Dan marks Na tur fred nings -
fore ning har der været af holdt en
 naturplejedag hhv. for år og efter år de
sid ste fire år. Inter es sere de har været
in vi teret til at kom me og give en hånd
med at fjer ne uøn sket op vækst, spe ci elt 
min dre fyr re- og bi rketræ er samt
spred te bævreasp, som er ble vet gra vet
el ler he vet op. Til gen gæld blev der
budt på fro kost i det fri. Ar ran ge men -
ter ne har været en stor suc ces, ofte
med over 100 del ta gere i alle aldre, og
der er ble vet ryd det grun digt op på are -
a ler, som el lers vil le være be svær li ge at
be ar bej de af Na tur styrel sens med ar -
bej dere.

Na tur styrel sens per so na le har selv
fjer net stør re træ er. Fyr retræ er fjer nes 
blot ved fæld ning ved jord o ver fla den,
på den ne måde sky der fyr og an dre nå -
letræ er ikke igen. Den mere be svær li ge 
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Mel by Over drev set mod øst. Om rå dets me get vari ere de na tur frem går ty de ligt, og
de spred te bu ske i høj re del af bi lle det, er se nere fjer net. Foto: PSN.



birk er truk ket op ved hjælp af en trak -
tor med en grab, der kun ne træk ke bi -
rkestub be ne op med rod og læs se dem
på la det til bort kør sel, så le des at der
ikke kom gen vækst. De der ved op stå e -
de hul ler har til dels gi vet plads til ny -
spire de bi rketræ er, men de sy nes ikke
at have været i stand til at etablere sig
ved varen de.

Et sær ligt pro blem ud gøres af bæv re -
asp. For år til ba ge stod der 4-5 store,
gam le træ er af bæv re asp midt på over -
dre vet, og der var ikke be ty den de pro -
ble mer med op vækst fra rod skud. Det
pro blem blev til gen gæld me get ak tu -
elt, da man fæl de de de gam le træ er, og i 
dag er der en mas siv op vækst af rod -
skud, sted vis nær mest tæp pe dan nen -
de, som er vanskelige at bekæmpe.

Dog er bæv re asp ikke kun af det on -
de, for træ et er værtsplan te for man ge
in sek ter, og det hører nøg ternt set na -
tur ligt til på he der ne. Der for er det af -
talt, at min dre par ti er af asp vil få lov til 

at gro op, må ske det sam ti dig vil be -
græn se rod sku de nes iver for at kom me
op. Op væk sten af asp be kæm pes ved
slå ning med ma ski ne, det er nær mest
håbløst at gra ve dem op i så store
mæng der.

Et an det mar kant pro blem på Mel by
Over drev, er, i lig hed med man ge an dre 
strand nære over drev, en mas siv til gro -
ning med ryn ket rose (Rosa ru go sa)
(po pu lært kal det hy ben ro se). Plan ten
er des vær re nær mest umu lig at ud ryd -
de, og i Tis vil de har man så gar for søgt
sig med gennem grav ning af en klit med
ma ski ne, for at for sø ge af fjer ne rød der -
ne, som kan lig ge me get dybt i jor den.
Men for sø get var des vær re for gæ ves,
idet selv små stum per af efter lad te rød -
der re sul tere de i nye plan ter. Bed re,
men me get ar bejds kræ ven de er hyp pig
slå ning helt tæt til jord o ver fla den af be -
stan de, hvor man kan køre med ma ski -
ner. Det te sæt ter plan ter ne til ba ge,
men ud ryd der dem næp pe helt, der til
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Ef ter en tørn med at fjer ne uøn sket op vækst, ny des fro ko sten på en af ple je da ge ne.
Foto: PSN.



skal der anderledes krasse midler til,
hvilket myndighederne heldigvis er ved 
at erkende.

Lyn gen på he den for yn ges bl.a. ved
slå ning med en ma ski ne, som af klip per
ve ge ta tio nen lidt over jord o ver fla den
og op sam ler ma teri a let til bort kør sel.
En an den me to de, som dog er van ske lig 
at ud føre i prak sis, er afb ræn ding af
min dre par ti er med lyng. Den ne me to -
de gi ver hur tigt en fin gen vækst af både 
lyng og an dre he deplan ter, især duk ker 
djæ vel bid (Suc ci sa pra ten sis) op i stort
antal de første år efter afbrændingen. 

Helt util sig tet og uden dis trik tets ac -
cept, var der sket en ret bru tal slå ning
af et styk ke he de mo se med pors og mo -
se bøl le med hen blik på efter søg ning af
ueks plo deret am mu ni tion. Men held i
uheld, det gav så mu lig hed for at få
klip pet pors, mo se bøl le og lyng rent af
og få fjer net et tykt lag vis sent græs
(blå top). Al lere de det efter føl gen de for -
år 2013, er por sen ved at vok se op igen

med 15 cm lange skud, og i lø bet af et
par år, står en ny og frisk porsemose
igen på stedet. 

Det il lu strerer me get godt, at no gen
gan ge skal man vove no get dra tisk for
at få et godt re sul tat, og så læn ge det
kun dre jer sig om min dre dele af stør re
are a ler, har det ikke me gen ne ga tiv be -
tyd ning for insektlivet.

For et gen ska be he de mo sen midt på
are a let, er dræn grøf ten, som skærer
øst-vest tværs igen nem ter ræ net, ka s -
tet til flere ste der. For hå bent lig vil det
be vir ke, at van det om for året bli ver stå -
en de, og at grund vands stan den gen e -
relt forhøjes.

Al ter na ti ve ple je me to der
Som en an den me to de til at fjer ne uøn -
sket fyr re krat, har man for søgt at  af -
brænde en kel te krat, mest be stå en de af 
bjerg fyr. Der er med ma ski ne slå et et
brand bæl te om kring træ er ne, og de er
så an tændt. Ide en med me to den er bå -
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Birk fjer nes ved at træk ke plan ter ne op med en grab mon teret på en trak tor. 
Bi rke bu ske ne læs ses på lad vog nen og køres væk. Foto: PSN. 
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En nyan skaf fet ma ski ne der både kan af klip pe rent i øn sket høj de og op sam le det
af klip pe de ma teri a le. Her be hand les he de mo sen på Mel by Over drev. Foto: PSN.

Afb ræn ding af små grup per af bjerg fyr, kan bli ve til le ve sted for in sek ter, der le ver 
i brændt træ. Foto: PSN.



de at spare ar bejds kraft, og sam ti dig gi -
ver man in sek ter, især bi ller, som er
knyt tet til brændt træ, en le ve mu lig -
hed, idet de sved ne træ er efter la des på
ste det. Me to den er van ske lig på sam me 
måde som he dafb ræn ding, idet vej ret
skal være helt per fekt, for u den at man
kun har vintermånederne til at udføre
afbrændingen.

Frem ti dig ple je ak ti vi tet
Selv om det me ste af den nød ven di ge,
grund læg gen de na tur ge no pret ning på
Mel by Over drev nu i 2013 er ud ført, er
der en lø ben de ple je, som skal ud føres.
Især skal ny op vækst af birk, fyr, asp
o.a. hol des i ave og lyn gen skal fornys
plet vis. 

Da der ikke læn gere er kør sel med
køre tø jer på om rå det, er man ge af de el -
lers fine, san de de spor ved at gro til, og
på sigt vil det må ske være nød ven digt
at be ar bej de så dan ne spor, så de åbne
sand fla der bli ver gen skabt, bl.a. af hen -

syn til man ge jord le ven de bier, hvep se
og biller samt myre lø ve. Der er dog i
for bin del se med bort kør sel af de kun -
sti ge grus bak ker og spræng ning af am -
mu ni tion op stå et nye åbne og san de de
are a ler, som sik kert hur tigt bli ve nye
le ve ste der for så dan ne in sek ter.

Der skal også fort sat gøres en stor
ind sats for at be kæm pe ryn ket rose, da
den flere ste der, især i klit ter ne, dan -
ner store sammen hæn gen de be stan de,
som ude luk ker al an den ve ge ta tion og
som sam ti dig gør ba de gæ ster nes be søg
i klit ter ne til en meget tvivlsom fornøj -
else.

En de lig er det pla nen at fjer ne det
tæt te krat af bjerg fyr mel lem Mel by
Over drev og Stæn ge hus mod øst, både
ved at fæl de og bort køre samt til dels
afb ræn de krat tet. Det te vil ske i tæt
sam ar bej de med brand væ se net, og med 
ti den vil he den kun ne bre de sig, så der
op står et stort are al med ny hede, som
det var en gang for mange år siden.
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Am mu ni tions -
hu set, som nu er 
fjer net. Foto:
PSN.

Modsat te side: Al min de lig myre lø ve (Myr me lon for mi carius) fore kom mer lo kalt
tal rigt på Mel by Over drev.
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Efter søg ning
af sor tran det
ol den bor re
(Me lo lon tha
hip po casta ni)
Af Kristi an Grau bæk

Al min de lig ol den bor re (Me lo lon tha me -
lo lon tha) er kendt af stort set alle, der
har lyslok ket nats vær mere, da den gla -
de ligt kom mer til lys. Men den er langt
fra en kær kom men gæst, da den har en
ten dens til at for bli ve ak tiv i fæl den, så -
le des at alle de an dre dyr bli ver nussede 
eller skadede.

Be skri vel se
I sam me fa mi lie er der en sjæl dent re gi -
streret art, der ved før ste øje kast lig ner
M. me lo lon tha på både stør rel se, form
og far ve. Dog er der en lil le de tal je til
for skel, da M. hip po casta ni har en ty de -
lig sort streg på for kan ten af dækvin -
gerne. 

I Dan marks Fau na 1925, bind 29 af
Vik tor Han sen, Vl, tor bi ster, er den an -
gi vet til at leve på sand bund, og den var
(og er?) ud bredt i Jyl land, sær ligt i
Midt- og Øst jyl land samt på Sjæl land,
hvor dens umid del bart ene ste le ve sted
er Ods her red. Lar ven le ver på rød der -
ne af nå letræ er og har fly ve år i de år,
der en der på 2 og 7, da livs cy klus sen
herhjemme er på 5 år.

Fæ no lo gi 
I ny ere tid er M. hip po ca ta nie ble vet ob -
ser veret 4 gan ge si den 2005, hvor af
kun 1 obs. er fore ta get i et så kaldt fly -
ve år, jvf. Dan marks Fauna. 
• 1 ex, 01-07-2005, Klo ster møl le, EJ,

Søren Mei nert, Fun det i ryg sæk
• 2 ex, 01-05-2012, Hov vig, NWZ,

Kristi an Grau bæk, Lys fæl de
• 1 ex, 09-05-2013, Hov vig, NWZ,

Kristi an Grau bæk, Lys fæl de
• 10 ex, 17-05-2013, Tof te Skov, NEJ,

Mari an ne Gra ve sen, svær men de

Efter søg ning
Da ar ten sta dig le ver flere ste der i Dan -
mark og må ske har en mere ukendt ud -
bre del se, end den er sjæl den, kun ne det 
være inter es sant at få kort lagt dens
levesteder.

Her er det, at I sam lere, der bru ger
lys fæl der, kom mer ind i bi lle det, da I i
for ve jen fan ger og hånd terer en del for -
mo de de M. me lo lon tha. 

Jeg vil være me get inter es seret i, hvis 
I vil bru ge 10 sek. på hver ol den bor re I
fan ger, på at kon trol lere om den har et
sort af langt felt på for kan ten af dæ k -
vin ger ne. Har den det, er der med stor
sand syn lig hed tale om M. hip po casta ni
i ste det for den al min de li ge M. me lo lon -
tha. 

Hvis I kan kon sta tere, at det dre jer
sig om den sjæld ne, M. hip po casta ni,
må I me get ger ne skri ve om fun det til
under teg ne de, Kristi an Grau bæk,
Strand gårds vej 5, 5762 Ve ster Sker nin -
ge, grau ba ek@live.dk, el ler end nu bed -
re, sam le be lægs dyr, som jeg kan over -
ta ge på et nærmere aftalt tidspunkt.
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Sor tran det ol den bor re (Me lo lon tha hip po casta ni). Foto: KG.

Al min de lig ol den bor re (Me lo lon tha me lo lon tha). Foto: KG.



Po pu la tions-
og ha bi tats sta -
tus for sort -
brun blå fugl
(Ari cia ar -
taxer xes) i
Nord jyl land
Af Uffe Tern drup, Tom Ny gaard
Kri sten sen og Be nny Bæk Han sen  

Den for ment ligt bed ste lo ka li tet for
sort brun blå fugl ved Ski veren Søn der -
strand ud for Tver sted Plan ta ge, blev

del vist øde lagt i 2011 og 2012 af vin -
terens stor me. Det te har for an le di get,
at for fat teren, sær ligt i 2012, har haft
be vå gen hed for lo ka li te ter ne. Nord jyl -
land er det ene ste sted i ver den, hvor
under ar ten van da li ca fly ver.

I ja nu ar 2012 op ly ste Bjar ke Huus
Jen sen (BHJ), Na tur styrel sen Vend -
sys sel, på Le pi dop tero lo gisk Fore nings
hjem me si de, at sort brun blå fugl hav de
mis tet en stor del af sin for ment lig bed -
ste lo ka li tet. Vin ter stor me hav de med -
ført, at 10-20 me ter af kli tom rå dets
kyst nord for Tver sted Plan ta ge var
skyl let i ha vet, med føren de at ca. halv -
de len af lo ka li te ten var for svun det.
Om rå det er kun få hund re de me ter i
læng den. Sam ti digt blev det nævnt, at
Naturstyrelsen ville foretage nænsom
pleje på stedet.
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Sort brun blå fugl (Ari cia ar taxer xes) su ger nek tar på fo der plan ten blod rød stor ke -
næb (Gera nium san gui neum). Foto: TNK



Det te med før te, at Dansk En to mo lo -
gisk For ening (DEF) be slut te de at fore -
ta ge po pu la tions be skyt tel se for ar ten.
Tom Ny gaard Kri sten sen (TNK) blev
kon takt per son for arten.

Føl gen de lo ka li te ter blev under søgt
tid ligt i fly ve ti den, d. 27.06.2012 af
 Ben ny Bæk Han sen (BBH) & Uffe
Tern drup (UT) fra Aar hus En to mo log -
klub.
• Torn by Strand i om rå det om kring Li -

ver Å: Kun spred te små be voks nin ger 
af blod rød stor ke næb (Gera nium
san gui neum), in gen sort brun blå fugl 
blev ob ser veret.

• Torn by i om rå det syd for plan tør bo li -
gen og op mod den ne: Spred te, men
store sammen hæn gen de be voks nin -
ger af værtsplan ten og man ge små
be voks nin ger i fly ve afstand fra de
store. Gen erelt en fin lo ka li tet for ar -
ten. En ny klæk ket han blev set.
 Artens fly ve tid var åben bart no get
for sin ket på grund af kli ma ti ske for -
hold. Der fløj man ge dags om mer fug -

le, selv om det blæ ste en del. I
klit gry der med del vis læ blev der set
vio letran det ild fugl (Ly ca e na hip pot -
hoe), isb lå fugl (Po lyom ma tus amand -
us), dværgb lå fugl (Cu pi do mini mus), 
al min de lig blå fugl (Po lyom ma tus ica -
rus), ar gusb lå fugl (Ple be jus ar gus),
klit per le mor som mer fugl (Ar gyn nis
nio be), ok ker gul pletvin ge (Me li ta ea
cin xia), ok ker gul ran dø je (Co e no -
nym pha pamphi lius) og spæt tet
bred pan de (Pyr gus mal vae),  alle i
pænt tal, samt 2 stk. rød bæl tet pi leg -
las svær mer (Sy nan t he don for mi ca e -
for mis) på fero mon.

• Hirts hals: I ud kan ten af et ind u stri -
om rå de øst for byen er der man ge
værtsplan ter. Fint om rå de på og om -
kring gam le bun kere samt øst for
det te om rå de. Da bun kere er dyre at
bortspræn ge, er der ikke stor ri si ko
for at lo ka li te ten bli ver be byg get. Der 
blev ikke set sort brun blå fugl, men
TNK og under teg ne de har tid li gere
(2009) set 5-10 stk., og i 1964 så UT
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Lo ka li te ten ved
Ski veren ef ter at 
van det har ero -
deret skræn ten.
7. marts 2012.
Foto: BHJ 



den tal rigt øst for Hirts hals, en af
dens tid li gere bed ste lo ka li te ter.

• Kjul Strand: I den grå klit vest for
strand ve jen lig ger der spred te som -
mer hu se, men imel lem dis se er der
store sammen hæn gen de be voks nin -
ger af værtsplan ten. Der blev kun set
dværgb lå fugl.

• Ug ger by Strand: En op lagt lo ka li tet
for ar ten, da der var blod rød stor ke -
næb. Må ske skal der lys nes i form af
fæld ning af fyrretræer.

• Tver sted Strand: Vest for Tan nis by -
vej, lige uden for byen, lig ger der et
stort kli tom rå de med man ge værts -
plan ter, men sort brun blå fugl blev
ikke ob ser veret. En per fekt lo ka li tet,
da der også er man ge ste der med læ.

• Ski veren: Vest for strand ve jen og
nord for cam ping pladsen, lig ger der
et stort sammen hæn gen de kli tom rå -
de med store be voks nin ger af værts -
plan ten. TNK har tid li gere ob ser ve -
ret ar ten her.

• Ski veren ud for Tver sted Klit plan ta -
ge: Ud for Tver sted plan ta ge er store
klit ter skyl let i ha vet. Der lig ger for -
sat man ge be voks nin ger af blod rød
stor ke næb umid del bart ne den for
skræn ten, på den fla de for strand. In -
gen sort brun blå fugl blev ob ser veret.
Det te om rå de for bin der/forbandt
Tver sted og Skiveren.

Føl gen de lo ka li tet blev under søgt d.
28/6-2012 af John Ver go (JV):
• Torn by Strand, hvor der blev set 7

eks emplarer af ar ten.
Føl gen de lo ka li te ter blev under søgt d.
3/7-2012 af BHJ, Karen Mag ret he
Thom sen (KMT) samt UT. BHJ del tog
kun ved Ski veren:
• Ski veren ud for cam ping pladsen: Op

til 10 eks emplarer af både han ner og
hun ner blev set i om rå det nord vest
for cam ping pladsen. 

• Ski veren ud for Tver sted  Klit plan ta -
ge: Der blev set små grup per af sort -
brun blå fugl på re ster ne af blod rød
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Skræn ten ved Ski veren set nede fra d. 3. juli 2012. Foto: UT



stor ke næb, der dan ner ”små ø er”
imel lem fyrretræerne. 

• Tver sted Strand/ Tan nis by: Flere
eks emplarer af sort brun blå fugl fløj
sam men med engb lå fugl (Po lyom ma -
tus se mi ar gus) og dværgb lå fugl.

Føl gen de lo ka li te ter blev under søgt d.
4/7-2012 af Lars An der sen (LA):
• Torn by Klit plan ta ge, hvor der blev

set 20 eks emplarer af ar ten, både
han ner og hun ner.

• Torn by Strand, hvor der blev set 30
eks emplarer.

Føl gen de lo ka li tet blev under søgt d.
5/7-2012 af Jørn Skel dahl (JS):
• Nør lev Strand, hvor der blev set 20

eks emplarer.
Føl gen de lo ka li tet blev under søgt d.
7/7-2012 TNK:
• Tver sted Plan ta ge ved Ski veren Søn -

der strand, hvor der blev set ca. 25
eks emplarer.

Ved efter søg nin gen d. 3/7-2012 ved
Ski veren, hvor  BHJ del tog, blev føl gen -
de til tag ved røren de ple je aftalt:

Om rå det ud vi des ved fæld ning af fyr -
retræ er for at ska be pas sa ge og ud veks -
ling af po pu la tio ner samt ud vi del se af
be voks nin ger med værtsplan ter. Træ -
er tæt på den fla de strand be vares, da
de hol der på klit ten og gi ver læ. Af -
skræl ning / pløj ning af tid li gere fyr re -
skovs bund, for at frem me spirin gen af
blod rød stor ke næb. Det blev af talt, at
det te skul le frem mes mest mu ligt, og i
efter året blev der fore ta get spredt ryd -
ning af træ op vækst i om rå det. Des uden 
blev der blev la vet en 25 me ter lang og
3-4 me ter bred pas sa ge som fly ve kor ri -
dor ind i Tver sted Klit plan ta ge fra lo -
ka li te ten til den i for ve jen væren de sti
gå en de mod syd vest til fly ve om rå det på 
den an den side af klit plan ta gen.

Med det te ple je til tag hå ber vi, at sort -
brun blå fugls po pu la tion kan sta bi li -
seres, samt at der bli ver mu lig hed for
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Sort brun blå fugl fra Ski veren. Foto TNK



ud veks ling af ind i vi der mel lem de for -
skel li ge lokaliteter. 

Man ge dags om mer fug le i Dan mark
fin des i dag på små iso lere de lo ka li te -
ter. Her med er der stor ri si ko for ind -
avl, hvil ket kan være år sag til po pu la -
tio ner nes mang len de evne til over le vel -
se.

Kon takt fra Hirts hals Kom mu ne ul ti -
mo marts: Man er i gang med at pro jek -
terer en ny om fart vej med for bin del se
til havne om rå det, kan vi tage hen syn
til sort brun blåfugl?

Den 12/4 holdt UT & BBH møde med
Laust Gro-Ni el sen (LGN) & Rune Sø -
ren sen (RS) Hirts hals / Hjør ring Kom -
mu ne og blev eni ge om føl gen de. For -
slag til vejt ra ce og pro fil med ta ges til
møde med Ram bøl Råd gi ven de In ge -
niør fir ma. Vejt ra ce en ta ger i størst mu -
lig om fang hen syn til om rå der med
blod rød stor ke næb, men også et om rå -

de med strand tudse. Af hen syn til salt -
ning på de nye veje bør de 2 vej ba ner
ad skil les med en kuplet, bred mid ter ra -
bat, og ud føres med skrå si dera bat ter.
Dette op nås ved, at vej ko ten kun sti ger
lidt fra det nye havne are al til fx rund -
kør sel. Evt. over skuds jord, som er
sand, kan bru ges i af vær ge foran stalt -
nin ger, som der er af sat en pul je til. Syd 
for byen er der en lit tori na-havskrænt
med ”hav bund”, bred de 70-100m, som
kun ne for bin de Torn by Strand for bi
Hor ne og ram me det nye grøn ne ve jom -
rå de, så le des at alle om rå der med sort -
brun blå fugl bli ver  sammen hæn gen de. 
Der ud plan tes/sås i alle be rør te om rå -
der blod rød stor ke næb. UT & BBH  be -
sig ti ge de om rå der ne og kon sta tere de,
at med hen syn til koter kan aftalen
udføres, så en eksisterende cykelsti i en
tunnel ved rund kør slen, skal ind ar bej -
des i projektet.
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Et stør re om rå de med blo drød stor ke næb. 26. juni 2012. Foto UT



Se nest er det af talt med Na tur styrel -
sen Nord jyl land [BHJ] at kor ri doren
ved Tver sted Klit plan ta ge ud vi des, ger -
ne til en bred de = 1½ x træ høj den på de 
skyggende træer. 

Tak til Na tur styrel sen Nord jyl land
og Hirts hals Kom mu ne for den for stå -
el se, der er for sort brun blå fugl i Nord -
jyl land, og at man vil hjæl pe til med at
be vare dens le ve ste der. Også tak til de,
der har gi vet op lys nin ger til artiklen.
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Ned styr te de
blod rød stor ke -
næb ved Ski ve -
ren d. 3. juli
2012. Foto: UT

Alle fund af
sort brun blå -
fugl. Un der ar -
ten A. a. van da -
li ca le ver kun i
til knyt ning til
Tan nis bugt og
det nord lig ste af 
Jam mer bugt, i
det nord vest lig -
ste af Jyl land. 



EFUs for ret -
nings ud valg

Uffe Tern drup: For mand
Per Sta del Ni el sen: Næst for mand
Va kant: Sek re tær
Kristi an Grau bæk: Re dak tør
Pre ben Ni el sen: Med lem
Jan F. Ras mus sen: Med lem

Med lem mer af
EFU
 * foreningsrepræsentant

Lars Andersen
Kon ge lunds vej 59 B, st. mf.
2300 København S
21 44 26 69
improba07@hotmail.live

sommerfugle

Martin Bjerg * 
Hanehovedvej 154C 
3300 Frederiksværk.
22 85 19 69 
bjerg32@hotmail.com

Dagsommerfugle, natur bredt

Mogens Frost Christensen
Helgolandsgade 54
9000 Ålborg
98 12 06 25 
mf@vejgaardoestreskole.dk

Myrer, biller

Kristian Graubæk
Strandgårdsvej 5, 
5762 Vester Skerninge
22 54 63 98
graubaek@live.dk

naturpleje og –genopretning

Flemming Helsing
Skrænten 5, 9520 Skørping
22 15 42 02
flhn@hotmail.com

Sommerfugle

Lars Iversen
Torbenfeldtvej 7, 2. tv. 
2700 Brønshøj
23 80 45 92 
honningbien@hotmail.com

Bier

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

Sommerfugle

Kenneth Jensen
Tånum Bygade 19., 
8920 Randers NV
(m) 40 50 87 08 
ke_ jensen@hotmail.com

Sommerfugle, guldsmede

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

Sommerfugle

Kristian Knudsen *
Kastanievej 24, 9575 Terndrup
98 33 99 90,  (m) 20434271  
kk@gistrup-skole.dk

Sommerfugle

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

Dagsommerfugle, faunistik, taxonomi, 
foto
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Jørgen Lissner
Gunnar Madsens Gade 8, 
8300 Odder
86 55 91 71, 22 79 91 71 

Edderkopper

Henning Bang Madsen *
Biologisk Institut,
Universitetsparken 15, 
2100 København Ø 
35 32 12 76 (arbejde) 
hbmadsen@bio.ku.dk

Bier

Per Stadel Nielsen
Skovskellet 35 A, 
2840 Holte
45 80 07 45, 
arion@youmail.dk

Storsommerfugle, biologi, økologi

Preben Nielsen
Østergade 2,  
5300 Kerteminde
26 24 52 88,
brpn@post12.tele.dk

Økologi, humlebier og sommerfugle

Jan Fischer Rasmussen
Stockholmsgade 13, 1 tv., 
2100 København Ø
35 26 76 99
janfrdk@yahoo.dk

Sommerfugle, guldsmede

Hans Peter Ravn
Astilbehaven 160 st. th., 
2830 Virum
40 43 18 63 
hpr@ku.dk
Anvendt  entomologi

Søren Rasmussen
Vasevej 10, Fusingø, 8920 Randers
24 69 38 01 
søren.fusingø@gmail.dk

Sommerfugle

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

Biller

Karl Erik Stougaard
Åkærvænget 16, 7100 Vejle
75 86 34 46,  28 83 34 46
kalle@sonograf.dk

Sommerfugle

Uffe Terndrup
Skæring Parkvej 8, 8250 Egaa
53 70 05 75, 28 59 15 03 
uffe@euconsult.dk eller 
uffeeuconsult@gmail.dk

Sommerfugle & svirrefluers økologi

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

Biller, økologi

Søren Tolsgaard
Naturhistorisk Museum
Bygn. 2100, Universitetsparken 15,
8000 Århus,  
89 33 37 48
stolsgaard@gmail.com

Tæger, biller, svirrefluer
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