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Indledning.

Undersøgelsen af den fredede bombardérbillelokalitet ved Sose, der er refereret i denne rapport, er
gennemført efter aftale mellem Entomologisk FagUdvalg (EFU) og Bornholm Regionskommune sidstnævnte er ansvarlig myndighed i forhold til tilsyn med det fredede område.
Undersøgelsen har haft til formål at belyse den aktuelle status for bombardérbillen, der som bekendt har
sin eneste forekomst i Danmark ved Sose på Bornholm. Der er med andre ord tale om et særdeles
markant insekt, der da også har været årsag til en fredning af det 5,5 ha store område ”Sose” i 1998.
Fredningen kom bl.a. i stand på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført i foråret 1990 af Lars
Trolle og undertegnede - refereret i det følgende som US90. EFU har i samarbejde med Bornholms
Regionskommune i de sidste år forestået en overvågning af det fredede område naturligvis især med
henblik på status for Bombardérbillen. Fra EFU har Palle Jørum og Jens Meulengracht-Madsen, fulgt
udviklingen i området. - sidstnævnte var lokal repræsentant for udvalget - Efter hans død i 2007
varetages EFU’s overvågning af Palle Jørum og Mogens Hansen. Mogens Hansen har stået for den
aktuelle undersøgelse.
En lang række personer har bidraget til indholdet af denne rapport. Jeg vil benytte lejligheden til at
takke:
Finn Hansen for botanisk assistance og ældre fotomateriale.
Palle Jørum for inspiration og hjælp til rapportens udformning samt oplysninger om fund i området
gennem en længere årrække.
Jan Pedersen for hjælp til bestemmelse af biller, faglig bearbejdning og vejledning gennem Zoologisk
Museums samlinger og bibliotek.
Morten Top-Jensen for hjælp ved det store arbejde med nedgravning af fælder
Yderligere vil jeg takke Ann Vibeke Knudsen, Bornholms Museum, Bent E. Nielsen og Jørgen
Butzbach for oplysninger om de lokale forhold.
Coleoptologerne Hans Gønget og Viggo Mahler takkes for værdifulde oplysninger om iagttagelser
gennem årene.
Endelig og ikke mindst tak til Bornholms Regionskommunes medarbejdere Jette Iversen, Louise Lyng
Bojesen og Ole Holm Pedersen samt til lodsejerne, Jens-Axel Hjort Larsen, Sosegård, Bjarne Larsen,
Brodal, Kaj Dinesen, Møllerup og Jan Dittmer, Sosedal, der har stillet de fredede områder til min
disposition året igennem.
Karin Vinther Jensen takkes for korrekturlæsning og sproglig vejledning, der har gjort teksten mere
forståelig.
Hvor ikke andet er anført er billederne taget af Mogens Hansen. Kort og luftfoto er stillet til rådighed af
Bornholms Regionskommune.
Mogens Hansen
Saltuna, oktober 2008
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Figur 1. Bombarderbillens udbredelsesområde efter 1990

.

Lokaliteten ”Sose”

Det bakkede område ved Sose er et glacialt dannet landskab med en øst-vestgående endemoræne,
”Sosebakken”, opstået under sidste istid. Nord herfor findes en senglacial smeltevandsdal med sandet
jord, der fortsætter mod vest og danner et stort, fladt sandet område. Jordbunden i Sosebakkerne er leret
og kalkholdig, og flere steder stærkt opblandet med det underliggende lag af grønne skifre. Netop disse
skifre er med til at give jordoverfladen en særlig karakter. De underliggende jurassiske aflejringer ses i
den smukke erosiondal, hvor Lilleåen løber. Det område, hvor Bombardérbillen de sidste mange år har
haft sin udbredelse er markeret på fig. 1. Der har været gravet ler inden for dette område i flere år. Det
fremgår af et luftfoto fra 1961, at det har været i et ret udbredt område. Hvorledes terrænet har set ud i
”gamle dage” , kan vi få et fingerpeg om ved at se på gamle kort. Et af de bedste er Bernhard Frantz
Hammers kort over Bornholm 1746-50 (fig. 4). På kortet vises ingen markering, der antyder særlig
bevoksning m.v., hvilket nok betyder, at det blot har været opdyrket på en eller anden måde. De
omkringliggende arealer har markering for eng, hede eller udmark. Vejføringer er anderledes i dag, hvor
Sdr. Landvej er ført lige nord om Store Bakkegård, medens den
tidligere var væsentlig sydligere. Det nuværende
”bombardérbilleområde” nord og syd for Sdr. Landvej var altså
tidligere sammenhængende. Det nyere kort, Bugge og Wilster,
1805 giver os ikke yderligere oplysninger. Man kan se at der er
en lavning i terrænet og på det geodætiske kort fra 30-erne er det
markeret, at der har været en sø på det tidspunkt.

Fig. 1. Bjarne Larsen, Brodal ved Lilleådalen maj
2008

2 Figur 2. Bjarne Larsen, Brodal ved Lilleådalen maj
2008

Figur 2. Bjarne Larsen, Brodal ved Lilleådalen maj

Den nuværende Sdr. landevej blev anlagt i ???? og skærer sig
gennem det nuværende bombarderbilleområde.
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Figur 5. Henriksvej v. sose er en del af den gamle vej der gik nærmere kysten end
Sdr. Landevej.

Figur 4. Udsnit af kort over Bornholm 1805 v. T. Bugge og F. Wilster

Figur 3. Udsnit af Bernhard Frantz Hammers kort. Kortet er opmålt af "Under-Conducteur paa Bornholm" Bernhard Frantz Hammer i årene 1746-1750 og er
kopieret efter det originale kort i vinteren 1796 af løjtnant Joh. Heinrich du Plat. (Kilde: www.sa.dk )
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Bombardérbillen (Brachinus (Brachinus)
crepitans)
Bombardérbillen (Brachinus crepitans (L.) er den eneste art af
løbebilleslægten Brachinus, der forekommer i Danmark. Som
beskrevet mange steder påkalder den sig opmærksomhed af
flere grunde. Dels på grund af dens forsvarssystem, der har
givet hele slægten navn, dels dens truede forekomst ved Sose,
som er den eneste danske lokalitet, hvor den forekommer,
hvilket har affødt en fredning af området. Billens livscyklus
adskiller sig fra de fleste andre løbebiller ved, at dens laver
lever som ektoparasitter på andre løbebillelarver.
Bombarderbillen overvintrer i hulrum i jorden og kommer
frem om foråret, når solen får så meget magt at jorden
opvarmes. Billerne forplanter sig på denne tid, og det er også
på denne tid vi kan se den største
aktivitet. Billen er fortrinsvis aktiv om Figur 6. Bombardérløber (Brachinus crepitans) Leg. Lars
Trolle/Mogens Hansen 10.5.1990. Det lille billede viser
natten; om dagen holder den sig skjult
billen i naturlig størrelse.
– ofte selskabeligt - under de for
Soseområdet så velkendte flade skifersten, i revner i jorden eller under
jordklumper. Hvorledes udviklingen fra larve til voksen er beskrevet flere
steder f.eks. Palle Jørum 2005: (Natur på Bornholm 3. årg.). Den nye
generation kommer frem i eftersommeren, hvor de nye biller træffes sammen
med ”den gamle generation”.
Figur 7. Baltisk issø
(Kilde:??????)

I løbet af efteråret aftager aktiviteten og billerne går i ”vinterhi”.

Bombardérbillens nuværende udbredelsesområde område (Fig. 6) strækker sig fra Nordafrika over Sydog Mellemeuropa til Sverige, hvor den tidligere
fandtes i den sydlige del af landet, men nu inden for
de seneste år kun er fundet på Öland og Gotland. Der
er gjort fund i Finland 1949 af et eksemplar, der
formodentlig er kommet som følge af vinddrift.
Bombarderbillen har fuldt udviklede flyvevinger.
Den er endvidere udbredt i Vestasien til Sibirien. I
Mellemeuropa er den mest montan og den er der ret
hyppig.
Det antages, at Bombardérbillen i Danmark og
Sverige udgør en reliktforekomst fra en postglacial
varmeperiode, hvor klimaforholdene har været
varmere længere mod nord end i dag.
Bombardérbillen har måske kunnet brede sig til
Bornholm via den daværende landtange (Fig. 5). At
bombardérbillen også tidligere har været til stede så
Figur 8. Udbredelsen af bombarderbillen (Brachinus crepitans L.) Efter
Bangsholt 1983
langt mod nord, bekræftes af fund, stammende fra
aflejringer i England1 fra den midterste del af
bronzealderen (c. 2000 - 1200BC), hvor der er ud over bombardérbillen er fundet rester af flere
1)

ANALYSIS OF INSECTS FROM MIDDLE BRONZE AGE TO ROMAN DEPOSITS FROM PERRY OAKS by Mark Robinson
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løbebillearter, der også kendes fra Sosebakkerne: Bred
Metaljordløber (Pterostichus cupreus), Stor torpedoløber
(Calathus fuscipes) og nogle arter af Ovalløbere (Amara sp.).
Alle er det arter, der træffes på græsmarker. Også i Sverige
er der gjort subfossile fund.
Bombardérbillen er ikke (endnu) fundet subfossil på
Bornholm, og det kan måske være vanskeligt at sige, hvor
det kunne være. På kommunens jordbundsoversigt findes der
umiddelbart vest for bombarderbille-lokaliteten en forekomst
af postglacial ferskvandgytje. Jeg har ikke forsøgt at
lokalisere lokaliteten, men det skulle være i nærheden af
Sosegård.

Figur 9. Etiket på et af E.A. Løven-dals fund den 16.
september 1870. Disse fund opbevares på Zoologisk
Museum i København.

Forekomsterne på Øland og Gotland lader sig ikke
umiddelbart forklare ved tilstedeværelsen af den
landforbindelse, som kan have givet bombarderbillen adgang
til Bornholm. Bombardérbillen har imidlertid veludviklede
flyvevinger, og der kan derfor muligvis være tale om en
kombination af indvandringsmetoder.
Bombardérbillen blev fundet på Bornholm første gang i 15.16. september 1870 af bl.a. E. A. Løvendal. W. Schlick og E.
Rosenberg ”Samlet i stor Mængde under Stene paa Leerbund
paa Bakkerne ved Lilleaa tæt ved Sosa Odde” 2, og der er
registret fund fra Arnager 31. maj-1. juni 1900 af Chr.
Engelhart. Zoologisk Museum i København har et fyldigt
materiale, der viser disse omfattende fund. (Fig. 7-8).

Figur 10. Nogle af Chr. Engelharts fund fra Arnager 31.5.
og 1.6. 1900. Disse fund opbevares på Zoologisk Museum
i København.

En af de meget kendte ”gamle” billesamlere, I. C. Schiødte,
besøgte Bornholm så tidligt som sommeren 1838 og foretog indsamlinger over store dele af øen,
herunder også ved Sose Odde, men muligvis ikke længere oppe i bakkerne. I hvert fald nævnes ingen
fund af Bombardérbillen, men derimod af den for kysten tidligere hyppigt forekommende Nebria livida.
Docent i zoologi ved Lunds Universitet, C. G. Thomson, noterer i sin ”Scandinaviens Coleoptera”
(1859):
”Carabus crepitans Lin. Faun. Sv. 792. Förekommer temligen sparsamt i medlersta Sverige; i Lappland är den funnen af Portin, på Gottland af Prof. Boheman och Zetterstedt”. Han er således ikke
bekendt med fund af Bombarderbillen på Bornholm, hvilket understøtter, at fundene fra 1870 er de
første.
Om forekomsten i Sverige har jeg fået oplyst (Pers. meddelelse fra Håkan Ljungberg):
”Bombardérbaggens förekomst i Sverige är säkert gammal. Fynd från Stockholmstrakten är
kända redan från 1700-talet, och det finns t.o.m. subfossila fynd från medeltida lager i
Uppsala (norr om Stockholm). Säkert är även förekomsten på Öland och Gotland gammal. I
sydligaste Sverige (Skåne, Halland, Småland) finns enstaka fynd, som alla är från tiden runt
1900. Jag skulle tro att dessa fynd var de sista försvinnande resterna av en tidigare mer
sammanhängande utbredning.
Eftersom Bombardérbaggen är en parasitoid så misstänker jag att den har svårt att spridas
med människans hjälp. På Bornholm känns det för mig mer troligt att arten förbisågs av
Schiödte och andra äldre samlare, än att den är inkommen under senare tid”.

2

Nat. Tidsskr. 3 Rk. VI, 3. 1870.
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Når bombardérbillen har overlevet her på Bornholm og ikke andre steder i Danmark, må det tilskrives
nogle særlige forhold i, hvoraf vi næppe har afdækket alle. Det, vi hidtil har været opmærksomme på,
har taget udgangspunkt i Bornholms beliggenhed er at:
området er bakket med hældning mod syd – sydvest og har dermed en optimal hældning i
forhold til opvarmning af solen (der mangler målinger af mikroklimatiske forhold),
jordbunden er leret og kalkholdigt (der mangler jordbunds-analyser),
jorden har i perioder været bearbejdet og derfor porøs (områdets historie er ikke registreret)
Jorden har et forholdsvis stort islæt af flade sten (grøn skifer), der let opvarmes af solen, og
som er et yndet opholdssted for billerne. (Bengt Andersson, Nybro, gør opmærksom på dette
forhold således: ”Jag anser att bombardér-baggen kräver öppen, solbelyst terräng och stenar av
diverse storlek - gärna flata och inte så djupt nedgrävda - att gömma sig under. Om den helst
vill ha gräsbevuxen mark eller med sanden/jorden naken har jag egentligen ingen uppfattning
om. Jag har funnit den i bägge dessa miljöer.” (Personlig meddelelse)
Plantevæksten har været holdt nede.
Der har gennem tiderne ikke været anvendt pesticider i nævneværdig grad.
Man kan måske undre sig over , at den tilsyneladende aldrig har fundet vej til den vestlige del af landet.
En forekomst på Møn f.eks. på Høvblege, hvor bl.a. Azurblå kalkløber (Ophonus azureus) forekommer,
ville ikke være usandsynlig, idet ovenstående habitatskrav (undtagen naturligvis den grønne skifer) i høj
grad synes at stemme overens med lokaliteten på Møn. Selv om vi ikke kan være helt sikre på, hvilke
arter der tjener som værtsdyr for den ektoparasitiske bombardérbillelarve er det i hvert fald vis ved
laboratorieforsøg, at det kan dreje sig om nogle arter af løbebilleslægten ovalløbere (Amara sp.) som
også findes ved Sose. Der er under alle omstændigheder sandsynligvis tale om en ganske almindelig
art(er), der forekommer i hele Danmark og også på Møn. Men bombarderbillen er aldrig fundet der, og
det er helt usandsynligt, at den skulle være blevet overset i et område, hvor der ofte kommer billefolk.

Figur 11. Öland 1990. Bormbarderbillelokaliteten i nærheden af Borgholm.
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Undersøgelse 1990
Undersøgelsen af Soseområdet, som blev foretaget af
Lars Trolle og Mogens Hansen i 1990, indgår som en
dokumentation af bombardérbillens og andre arters
forekomst i området på et tidspunkt, hvor
bombardérbillen var almindelig udbredt i hele området
og faktisk var en af de almindeligste løbebiller.
Undersøgelsen, der blev foretaget på privat initiativ,
blev fremprovokeret af amtskommunens anlæg af en
cykelsti gennem det område, hvor bombardérbillen
havde en af sine bedste forekomster, og formålet var at
Figur 12, Bornholms Amt anlægger cykelsti i
kortlægge udbredelsen af bombardérbillen, herunder
bombarderbilleområdet. (Foto: Finn Hansen)
om den fandtes på andre nærliggende lokaliteter og om
muligt at pege på mulige værtsdyr for
bombarderbillens larve, idet man længe har vist, at larven snyltede formodentlig på andre
løbebillelarver/pupper (ektoparasit).
Konklusionen af undersøgelsen blev, at området stadig var egnet for bombarderbillen og andre arter
med særlige krav til varme og jordbund, men at der på den anden side var behov for en indsats for at
bevare biotopen og dermed insektlivet, som rummede adskillige sjældne arter og derved forhindre, at
myndigheder og private gennemførte drastiske ændringer til ubodelig skade. Der blev peget på, at en
fredning af området måtte være indlysende i betragtning af forekomsten af et for den danske fauna helt

Figur 13. Sammenligning af fældefangst 1990 (rødt) og 2008 (grønt). Fund under sten er ikke medtaget. Nummereringen angiver
fælder fra US90 og størrelsen af markeringerne angiver hyppigheden af fund i fælderne.
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enestående insekt.
Undersøgelsen resulterede ikke i fund på nye lokaliteter og gav ikke et fingerpeg om, hvilke biller, der
kan tjene som værtsdyr for bombardérbillens larver, en viden vi først har fået inden for de sidste år
(Saska P & Honek A., - 2004).
Udbredelsen af bombardérbillen på daværende tidspunkt blev kortlagt tilstrækkelig præcist til at kunne
dokumentere dens status ved efterfølgende undersøgelser. (se fig. 10). Ud over de registrerede fund i
fælderne blev der gjort adskillige fund under sten i område 2, 3 og 4.

Undersøgelse 2008
I lyset af at flere naturfolk havde bemærket, at plejeindsatsen så ud til at være gået i stå, rettede EFU
ved Palle Jørum tidligt på året 2008 henvendelse til Bornholms Regionskommune med en række
spørgsmål om status for området. Dette afstedkom, at der blev afholdt et møde med kommunens
afdeling, Natur & og Miljø, hvori sammen med kommunens biolog Louise Lyng Bojesen og skovfoged
Ole Holm Pedersen deltog EFU’s lokale repræsentant Morten Top-Jensen og Mogens Hansen.
Resultatet heraf var yderst positivt. Der blev aftalt, at kommunen ville følge op på plejeplanen og at
kommunen tilsluttede sig at Mogens Hansen på kommunens vegne kunne foretage en konkret
undersøgelse af områdets billeforekomster og på den baggrund udarbejde en rapport.

Kontakt til kommune og lodsejere
Kommunen gik herefter i gang med en opfølgning af plejeplanen efter aftale med de 4 lodsejere, som
det er forudsat i fredningsbestemmelserne.3 Dels iværksatte man rydning af opvækst, pløjede og harvede
dele af området og informerede samtidig
lodsejerne om, at der blev gennemført en
overvågning af området, herunder i første omgang
en mere grundig registrering af bombardérbillens
udbredelse, idet de nyeste oplysninger tydede på,
at den var gået markant tilbage og nu kun fandtes i
en lille del af område 1.
Undersøgelse af området skete med opbakning fra
kommunens side, og jeg kunne senere, da
undersøgelsen gik i gang, konstatere en positiv
interesse fra lodsejerne, hvoraf nogle pegede på
andre områder, jeg burde undersøge, hvilket jeg
dog har valgt at udskyde til et senere tidspunkt.

Metodik

Figur 14. Morten Top-Jensen foretager nedgravning af fælder. Fælderne
dækkes med et låg, der beskytter mod regn.

3

Naturklagenævnets afgørelse af 31. August 1998 - § 10.
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Undersøgelsen fandt sted i perioden 15. – 24. maj,
en perioden præget af solskinsvejr med
dagtemperatur over 20 grader og ingen nedbør.
Indsamlingsmetoden var den klassiske for
løbebiller, nemlig faldfælder, som her var ganske
almindelige engangs-plastikkrus. Der blev
nedgravet 66 fælder (tørfælder) i de områder,
kommunen havde bearbejdet. Antallet svarer
nogenlunde til det antal, der blev anvendt i maj
1990, men placeringen var anderledes. Indholdet i

fælderne blev registreret i skemaform, og alle dyr blev sluppet løs igen på nær nogle få, der blev
inddraget til bestemmelse.
Ofte anvendes faldfælder med en væske, der afliver og konserverer dyrene, men den metode er uegnet,
når der som i dette tilfælde er tale om truede dyrearter, og fælderne måtte derfor tilses dagligt.
Undersøgelsesperioden blev imidlertid afkortet på grund af varme og tørke. De mindre dyr kunne
simpelthen ikke overleve ret mange timer i fælderne, hvorfor indsamlingen blev afbrudt. Placeringen
blev fordelt over de pløjede og harvede arealer i områderne 1 - 4 (fig. 10) i rækker af 3, strækkende sig
fra hegn og ind mod det område der ikke var pløjet. Anvendelsen af faldfælder giver ikke umiddelbart
mulighed for at optælle det absolutte antal eksemplarer af de enkelte arter i området. Dertil kræves en
mærkning af de indfangede dyr og en efterfølgende statistisk beregning, hvilket ikke har været muligt.
Metoden er kun egnet til at vise, hvilke arter, der bevæger sig på overfladen, og hvorledes deres
fordeling er i området
De nedenstående diagrammer viser ikke et fuldkomment billede af forekomst af arterne, idet ”chancen”
for, at et dyr falder i fælden, ud over dens hyppighed også er afhængig af artens aktivitetsniveau i den
pågældende periode. For overskuelighedens skyld er kun vist fund af løbebiller. Foruden fældefangst
blev der i begrænset omfang foretaget en usystematisk undersøgelse efter ”bavian-metoden” dvs. sten
og jordklumper blev vendt. Der har endvidere været opstillet en ”vindue-fælde” med henblik på at
indfange flyvende insekter.
Resultatet af undersøgelsen omtales senere.

Nye undersøgelser?
En rekognoscering i august og begyndelsen af september 2008 viste bl.a. fund af bombardérbiller under
sten og jordklumper i område 1. En egentlig undersøgelse blev ikke fortaget, men foreslås udsat til
næste forår, hvor bombardérbillens aktivitetsniveau vil være sammenlignelig med denne beskrivelse.
En gentagelse af undersøgelsen næste forår, hvor resultatet af den nuværende plejeindsats må formodes
at vise sig, kan muligvis også pege på, om indsatsen har været den rette, eller der skal foretages
justeringer inden for de rammer, der ligger i fredningsbestemmelserne.
Det kunne være værdifuldt med en mere dybtgående undersøgelse, der medtog mikroklimatiske forhold,
jordbundsanalyser, botaniske registreringer m.v. En sådan undersøgelse vil dog forudsætte nogen
økonomisk støtte samt naturligvis opbakning fra lodsejerne.

Figur 15. Hovedpartiet af bombarderbille. Pilene makerer steder, hvor der vokser
insektsæksvampe på billen. Der er kun beskrevet et tidligere fund (1935) på bombarderbiller. Om
det er samme svampeart vides ikke. (Se Jimmie Høier, 2007: Danske insektsæksvampe)

- 12 -

Fredning og plejeplan.
Fredning

Figur 16. Fredninger i Soseområdet. (Kilde: Bornholms Regionskommune)

Område er bl.a. reguleret af 3 fredninger (fig .12):
1. Naturbeskyttelseslovens § 15 (Strandbyggelinjen) (blå), som ikke har den store betydning i
denne forbindelse.
2. 3 diger (gule) er markeret som fredede (formodentlig i medfør af museumsloven §§ 29a-d),
hvilket kan være væsentligt for bevarelse af de særlige biotoper disse rummer. Disse er
underlangt tilsyn som andre fortidsminder.
3. Fredning af bombardérbillelokaliteten (rød) - omtales nærmere i det følgende.
Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1992, men trak noget ud, idet den
kendelse Fredningsnævnet for Bornholms Amt traf 7. juli 1995, blev påklaget til Naturklagenævnet og
sagen blev derfor først afsluttet ved Naturklagenævnets afgørelse af 31. august 1998 (Bilag 2).
Bornholms kommune, Natur og Miljø, er nu ansvarlig for pleje af området og har jfr. bestemmelserne i
§ 16.2 i Vejledning mv. udarbejdet en plejeplan.. I henhold til Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelse
om tilsyn og pleje af fredede områder m.m. fører kommunen også tilsyn med overholdelse af
fredningsbestemmelserne.
Fredningen har til formål at sikre Bombardérbillen og andre sjældne og usædvanlige insekter og deres
biotoper for fremtiden. Endvidere skal fredningen sikre, at de landskabelige værdier i området bevares.
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Eksisterende skovbevoksninger med løvtræ kan vedligeholdes og gentilplantes med løvtræ. Plukhugst er
tilladt. Nåletræ afvikles efter omdrift og arealerne må herefter ikke yderligere tilplantes. Det omfatter en
del af område 3
Arealerne må ikke sprøjtes med pesticider og må kun tilføres en begrænset mængde kunstgødning
svarende til 42 kg N pr. tdr. land pr. år, 4 kg P pr. tdr. land pr. år og 13 kg K pr. tdr. land pr. år.
Arealer, der henligger med vedvarende græs, (område 2, 3 og 5), må ikke yderligere opdyrkes eller
tilplantes. Arealer i omdrift må fortsat dyrkes, men må ikke tilplantes. Dette gælder område 4.
Offentligheden har, i det omfang der ikke er adgang til arealerne i medfør af naturbeskyttelseslovens §
24, kun ret til færdsel og ophold i området efter aftale med den enkelte ejer. Dog kan Bornholms Amt
give konkrete tilladelse til entomologer til at foretage studier i området så vidt muligt efter aftale med
lodsejeren. Studerende fra Københavns Universitet og Bornholms Naturhistoriske Forening har da også
i en årrække haft adgang til området.
Bornholms Amt (nu: Bornholms Regionskommune) kan lade foretage naturpleje og naturgenopretning
til opfyldelse af fredningens formål, herunder fjerne beplantning og udsætte kreaturer til afgræsning
uden udgift for ejeren. Naturpleje skal foretages med ejerens tilladelse eller - hvis enighed ikke kan
opnås - efter godkendelse af fredningsnævnet. Ejeren har ret til selv at foretage den naturpleje, som
amtet (nu: Bornholms Regionskommune) ønsker foretaget inden for en af amtet fastsat frist.

Bornholms Regionskommunes pleje af området
I forlængelse af fredningen har kommunen opfyldt sin pligt til at udarbejde en plejeplan. Teksten til
denne er indeholdt senere i denne rapports beskrivelse af de enkelte områder. I plejeplanen udtrykkes
ønske om ”at sætte en målrettet pleje af det fredede område med bombardérbiller i gang. Det
overordnede formål er at bevare bombardérbillerne i det østlige område af fredningen, hvor billerne
senest blev fundet i 2004. Desuden ønsker Natur & Miljø at lave tiltag, der skal få billerne til at sprede
sig til arealerne vest og syd for deres nuværende levested i område 1”.
Ifølge kommunens egne oplysninger er plejeplanen desværre kun fulgt frem til 2005. Vejskråningerne
er blevet slået og anden pleje er der ikke foretaget.
Der er positivt, at såvel kommune som lodsejere er positive over for at medvirke til en bevarelse af
områdets karakter, der danner grundlaget for, at det spændende og unikke insektliv fortsat kan være til
stede.
Efter mødet med kommunen i begyndelsen af maj 2008 gik kommunens folk i gang med at rydde
opvækst af bl.a. selvsåede kirsebærtræer og ask i område 1, og derefter blev der pløjet og harvet i et ca.
6-10 m bredt område langs hegnet i område 1, 2 og 3 og syd for landevejen i område 4. Desværre
omfatter denne indsats ikke helt det område der tidligere havde været plejet, men det kan jo komme.

Figur 17. Område 1. Kommunens pleje - 9. maj 2008.

Figur 18. Område 2. Kommunens pleje - 8. maj 2008.
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Figur 19. Område 1. Jorden harves efter pløjning. 13. maj 2008.

Figur 20. Område 4. Kommunens pleje af området. 9. maj 2008.

Hvordan plejen skal foregå, for at være bedst for de insekter, der først og fremmest er fokus på, har
sikkert ikke fundet sin endelige udformning endnu.
Med den nye viden man har vedrørende de billearter, der er værtsdyr for de snyltende billelarver er det
sikkert af betydning, at værtsdyrene ”har det godt”. Værtsdyret kan tilhøre, i flg. Pavel Saska & Alois
Honek´s forsøg, løbebillearter af slægterne ovalløbere (slægten Amara), der overvejende lever af
planteføde: bl.a. frø af forskellige et- og toårige planter. Hvis vi ser på statistikken fra undersøgelsen er
det nærliggende at tro, at også andre billearter, der findes ganske almindeligt i hele landet, kan komme
på tale.
Det kan fastslås, at flere – bl.a. svenske fredningsorganisationer – har peget på, at det værste bl.a.
bombardérbillen kan komme ud for, er marker, der ligger ubenyttede hen, og hvor jorden efterhånden
falder sammen, bliver hård og frem for alt tæt bevokset med meget skyggende opvækst., der holder
jorden kold, hvilket helt sikkert er yderst skadeligt for udviklingen af billernes æg og larver. Jeg synes
imidlertid også, det er godtgjort, at varmekravet kan være endnu mere afgørende, end vi måske tidligere
har vidst, fordi laboratorieforsøgene -jfr. Pavel Saska & Alois Honek (2005) - viser, at udviklingen af
bombardérbillelarverne fra æg til de forpupper sig er meget temperaturafhængig. Overføres det til
naturen, kan det vel tolkes i den retning, at her er en dokumentation for at jordtemperaturen i hvert fald i
den ”kritiske” tid, hvor billerne forplanter sig og larverne udvikles, er altafgørende, som det også er
fremhævet i alle anbefalinger om pleje af Soseområdet.
Fra Entomologisk FagUdvalgs side er der i overensstemmelse hermed tidligere peget på, hvordan man
kan tilgodese de krav som de varmekrævende insekter og især bombardérbillen har til biotopen (bilag
1).
Det er bemærket, at markskel og diger ikke er medtænkt i pleje af området. Det har været drøftet med
Bornholms Museum, hvilke bestemmelser, der er gældende og jeg må kraftigt anbefale at disse områder
også indgår i plejeplanen.
Når markskel påkalder sig opmærksomhed skyldes det, at de ofte er veldrænede og let opvarmes af
solen, faktorer, der begunstiger mange insekter.

Indsamlingsstop?
I forlængelse af fredningens gennemførelse i 1998 blev der indført et 10-årigt indsamlingsstop. Denne
periode udløber nu, og på baggrund af konstateringerne i denne periode, hvor alt tyder på, at situationen
for bombardérbillen og andre følgearter er særdeles kritisk, må det overvejes, om ikke en forlængelse af
indsamlingsstoppet i en eller anden form er påkrævet.
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Dette har været drøftet blandt ”billefolk”, og den almindelige opfattelse her er, at der ikke foregår særlig
megen indsamling i området, hvorfor et indsamlingsstop faktisk vil have en meget begrænset effekt. Af
de coleoptologer, jeg har været i forbindelse med, har kun ganske få inden for de sidste mange år besøgt
området. Hertil kommer besøg i forbindelse med Universitetets studieophold på Bornholm eller under
Bornholms Naturhistorisk Forenings ekskursioner.
For en forlængelse taler på den anden side, at et indsamlingsstop i hvert fald af bombardérbillen vil
understrege over for såvel myndigheder som offentligheden, naturinteresserede og entomologer i
bredeste forstand, at området er yderst sårbart. Det kunne på samme tid være en opbakning til
kommunens plejeindsats.
Et indsamlingsstop med de dispensationsmuligheder, der også har været i den forløbne tid,
administreres principielt af kommunen. Der vil derfor være muligt for kommunen at følge med i den
entomologiske aktivitet og sørge for den fortsatte overvågning.
Adgangen til området er naturligvis stadig begrænset af, at det drejer sig om private områder, hvortil
offentligheden kun har adgang efter aftale med ejerne. Det vil nok i sig selv dæmpe
indsamlingsaktiviteten noget, når der både skal skaffes tilladelse fra kommunen og fra lodsejerne.

Afgræsning
Det kan diskuteres om det evt. kunne være hensigtsmæssigt med en afgræsning af får, hvad der er det
mest almindelige, uanset at afgræsning af kreaturer er mere hensigtsmæssig i forhold til biodiversiteten.
Det er almindelig anerkendt (f.eks. Carl-Cedric Coulianos (1983)) at massiv udsætning af får kan have
en stor negativ indvirkning på vegetationen, idet dele af den naturlige plantevækst vil gå tilbage og blive
erstattet af mere trivielle tørmarksarter af den type, som karakteriserer kulturstepperne. Disse stærkt
ændrede forhold har naturligvis også betydning for insektlivet. Umiddelbart skulle man tro, at en kraftig
afgræsning skulle være en fordel for de varmeelskende, jordløbende arter. Det har da også vist sig, at
nogle arter nyder godt heraf – især kulturbegunstigede tørmarksarter, medens andre arter, selv ganske
almindelige, kan aftage drastisk, Samlet set vil diversiteten af både flora og fauna over en årrække være
faldende, Dels vil en række af de planter, som mange insekter af afhængige af, forsvinder eller i hvert
fald aftage, og dels, hvis afgræsningen strækker sig over længere tid, vil det betyde, at jorden
sammenpresses og bliver mindre egnet for insekter.
Der har været gjort forsøg med at etablere græsningspauser i perioder enten ved at fjerne fårene eller
ved at hegne dele af området fra for at opnå forskelligartede mikrohabitater. Man ser ved afgræsning
tidligt på året, at væksttoppene tages af græsserne, og det giver rum for en større mængde og variation
af urter. (Anna Bodil Hald, 2007)
Disse generelle betragtninger om afgræsningens betydning kunne være aktuelle for Soseområdet i den
vestlige del af område 1, hele område 2. Et velegnet alternativ til afgræsning med kreaturer er høslet.

Figur 21. Får, der afgræsser et områder, går hårdt til værks, og der opstår et
ret trivielt plantedække. Område 2 – maj 1990.
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Anbefalinger.
Som det tidligere er nævnt har vi nok endnu ikke fundet den endelige løsning på den pleje, der er bedst.
Alt tyder på, at situationen for insekterne er blevet dårligere de sidste årtier, hvilket måske kan skyldes
det ændringer der er sket i bruge af især områderne 3 og 4. Det er derfor i høj grad ønskeligt, at
området bringes tilbage til en tilstand som før 1990.
Der er i beskrivelse af de enkelte områder en række bemærkninger om tiltag, der kan medvirker til at
områdets status bringes tilbage til tidligere i håb om, at det fortsat kan være levested for de specielle
insekter og ikke mindst bombardérbillen, vi gerne vil bevare. Disse er samlet i oversigtsform i det
følgende.
1. For at eliminere usikkerhedsmomentet vedrørende effekten af plejeplanen anbefales det, at plejen
differentieres (i hvert fald i en periode) således at pløjning, harvning og høslet foretages i forskellige
felter. Det vil give forskelligartede vilkår og mikrohabitater, dog skal det lysåbne og den løse
jordstruktur overalt være de gennemgående principper.
2. For at sikre især løbebillernes mulighed for at bevæge sig mellem områderne, skal
spredningskorridorerne beskyttes, og hvor de mangler må de oprettes. Ved evt. nyopdyrkning må
der efterlades linjer i landskabet, hvor der til stadighed kan være en god plantediversitet. Disse linjer
skal være af en vis bredde og vil naturligt kunne placeres langs hegn.
3. Opvækst af selvsåede træer (ask, eg og fuglekirsebær) og brombær fjernes i videst muligt omfang
for at undgå overskygning af jordoverfladen. Dette foretages i hele det fredede område efter behov.
4. En permanent afgræsning af får kan ikke anbefales. Man vil opnå det bedste resultat, hvis områderne
afgræsses af kreaturer. Fåregræsning giver en meget ensartet vegetation, men er dog generelt bedre
end slet ingen græsning.
Afgræsning i en kortere periode i forsommeren vil medføre, at toppen af græsserne afbides, og det
vil give en mere varieret opvækst af urter. Dette især med henblik på område 2 (og evt. område 5).
Alternativ hertil se pkt. 5.
5. Hvis plantevæksten udvikler sig for kraftigt, skal den slås og afklippet fjernes, både for at undgå
overskygning og for at jorden skal forblive næringsfattig. Umiddelbart vil jeg tro, at det er
hensigtsmæssigt at planterne først fjernes sent på året, når de har smidt deres frø og insekterne ikke
længere har behov for planterne; men sædvanligvis sætter man tidspunktet for høslet til omkring 1.
august, så der kan ske en genvækst.
Dette kan også ske efter en differentieret plan.
6. Den løse jordstruktur bevares ved jordbehandling. Dette kan i perioder være med harve, hvilket
måske må foretrækkes, hvis det er muligt, men ellers med pløjning m.v., som det er foreslået i
plejeplanen. Indsatsen udvides således, at der langs hegn i alle områder er et mindst 8 m bredt bælte
med løs jord, uden opvækst af især brombær, fuglekirsebær, ask og eg m.v. Denne pleje kan med
fordel ske ud fra en differentieret plejeplan. I område 5, hvor det er vanskeligt at komme til med
større maskiner kunne jordbearbejdningen ske ved fræsning. Hyppigheden må ske ud fra en
vurdering af udviklingen i området. Formålet med denne pleje er både at give billerne skjulesteder i
revner i jorden, hvor de også lægger æg m.v., og give plads for et og toårige urter, hvis frø kan tjene
som føde for en række biller og andre insekter – herunder bombardérbillens værtsdyr.
7. Markskel og områderne langs disse må indgå i plejen efter samme principper som i det øvrige
område. Disse områder bør prioriteres højt af hensyn til billens bevægelighed mellem områderne.
For at markskel/diger skal kunne opnå de særlig mikroklimatiske forhold, der er optimale for dyr og
planter, er det vigtig, at de ikke tilplantes.
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8. Det anbefales, i et vist omfang at tilføre området sten i varierende størrelse for at tilgodese
bombardérbillen, men dog sådan at den fortsatte pleje af området ikke hæmmes og ejernes ønske om
at inddrage jorden til avl fortsat kan tilgodeses inden for fredningens bestemmelser. I givet fald bør
der anvendes sten (grøn skifer) fra området (ådalen?). Fra kommunens side har man tidligere udtalt
en vis modstand mod dette tiltag, men det må anses for tungtvejende for bombardérbillens krav til
mikroklima. I første omgang foreslås det at omfatte område 3 langs hegnet og område 4 langs
hegnet på sydsiden ind mod område 5.
9. Det foreslås, at man fra Dansk Entomologisk Forenings FagUdvalgs side støtter kommunes indsats
ved at anbefale et frivilligt indsamlingsstop af bombardérbillen i en periode på f.eks. 5 år over for
foreningens medlemmer.
10. Området overvåges fortsat, og såfremt der viser sig mulighed for en mere dybtgående undersøgelse,
søges en sådan gennemført i forståelse med lodsejerne og kommunen.
Kommunens gældende plejeplan er for en stor dels vedkommende i fuld overensstemmelse med
ovenstående, og det er min opfattelse, at man med disse yderligere indgreb endnu bedre vil kunne holde
dele af området så nær den overdrevsform, som er forudsætningen for en række insekters og planters
trivsel. Samtidig vil gennemførelse af en differentieret plejeindsats medvirke til en øget diversitet og til
at forskellige insekt-arter – herunder værtsdyrene for bombardérbillen – får opfyldt deres behov for
mikrohabitater.
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Beskrivelse af undersøgelsesresultatet
I dette afsnit er medtaget kommunens plejeplan (skrevet med kursiv). Den suppleres med
undersøgelsens resultater for områderne 1-6 og sammenstilles med resultaterne i US90, hvor det er
muligt at foretage en sammenligning. Yderligere gives nogle kommentarer til den gennemførte
plejeindsats. I løbet af undersøgelsesperioden blev der registreret over 750 eksemplarer i fælderne
fordelt på omkring 50 arter. Hovedpersonen, bombardérbillen, blev fundet i områderne 1, 2 og 4.
Område 5 og 6 er ikke undersøgt, men bør indgå i den fortsatte overvågning. Der blev fundet 17
bombardérbiller i fælderne, med meget stor overvægt i område 1. Der blev iagttaget yderlige 27
eksemplarer ved at vende sten langs majsmarken i område 1, hvorimod der ikke var nogen iagttagelser
under sten i de øvrige områder. Det fremgår af et diagram for hvert af de 4 områder hvilke
løbebillearter, der er mest fremherskende
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Figur 22. Område 1 før kommunens indsats maj 2008

Område 1
Området på nordsiden af Sdr. Landvej ved det dyrkede areal.
Matrikel nr. 33a Ejer: Jens-Axel Hjort Larsen, Sosegård
Områdets karakter og status for billen

Området er karakteriseret ved at være sydvendt og grænse op til et skovbryn. Der er bare pletter med
løs jord i plantedækket. Området grænser op til bar jord på majsmarken.
I dette område er Bombardérbillerne konstateret i 1997 og 2004. Området er i dag det primære og
sandsynligvis eneste sted bombardérbillerne findes indenfor det fredede område. Der blev fundet en
bombardérbille ca. 1 m inde i majsmarken under en sten 22. juni 2004.
Plejen af område 1 skal tage udgangspunkt i at dette område holdes gunstigt for billerne, således at
bestanden sikres.
Truslerne på nuværende tidspunkt er:

Skovbrynet breder sig ind på græsarealerne
Græs- og urtevegetationen er for tæt, så der lukkes for de bare jordpletter, der er vigtige for billerne.
Plejeaftale

Græs og træagtig opvækst afslås hvorefter arealet
pløjes. Efter 2-3 år, når græsvegetationen bliver for tæt
gentages pløjningen.
Natur og Miljø skal hvert år, ved opsætning af fælder,
vurdere om plejen har haft den ønskede virkning på
bestanden af bombardérbiller

Tilføjelse
Bemærkninger fra undersøgelsen.

I løbet af US90 var der i en kort periode nedgravet 3
fælder tæt ved hegnet til område 2, ud mod cykelstien. I
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Figur 23. Oppløjet lerjord

Område 1

Kratløber; 1
Bombarderbille; 13

Glansløber/10; 25
Markløber; 4
Kratløber
Glansløber/10
Jordløber
Kvikløber
Håret markløber
Metallisk Sandløber
Markløber
Bombarderbille

Metallisk Sandløber; 10

Håret markløber; 3

Jordløber; 2
Kvikløber; 2

Der har været nedgravet fælder i 6 rækker med 3 fælder fordelt i hele området. Dvs. der har været
længere mellem fælderne her end i de øvrige områder.
I perioden er der registret 358 biller i fælderne hovedsagelig fordelt på 32 arter. Der fandtes 13
bombardérbiller i fælderne og en enkelt dag yderligere 27 ved at vende sten. Enkelte eksemplarer er
også set på jorden, under jordklumper og i majsmarken. Det bemærkelsesværdige er, at en af de
formodede værtsbiller for bombardérbillens larve (Amara sp.) ikke er fundet i denne periode.
Det er dette område, der har givet den største fangst af biller med ca. 20 biller pr. fælde.
Andre iagttagelser:
21.5.-26.5.2004
Det var helt overvejende område 1 + striben langs majsmarken, der blev undersøgt, d. 22. & 23. 5.
20-25 stk. af bombarderbillen blev fundet i området i NV-hjørnet tæt op mod fårefolden. Under
ekskursion d. 23.5.2004 blev yderligere fundet en del eks. I den udyrkede bræmme langs majsmarken.
Så sammenlagt fandtes 30-35 stk. af billen. (Personlig meddelelse: Palle Jørum)
Området er tilvokset i sommerens løb efter pløjning og harvning, og i september 2008 ses en række af
de planter der hyppigt fremkommer på 1. års brakmarker: Bl.a. er der en kraftig opvækst af grå bynke,
hvilket yder på en meget minimal sprøjtning af arealet. Desuden ses bl.a.: lægejordrøg, storkronet
ærenpris, gåsemad, art af syre, burresnerre, markarve, art af fladstjerne, vild gulerod, agerstedmoder,
vejsennep, agerkål, hyrdetaske, kløver, liden storkenæb, horsetidsel, agertidsel, grøn høgeskæg,
almindelig brandbæger, agersvinemælk, følfod, art af mælkebøtte og kornblomst. Flere græsser f.eks.
hundegræs, draphavre, rødsvingel, rajgræs.
Bemærkninger til plejen og anbefalinger

Der er i 2008 sket en beskæring af opvækst af selvsåede træer, klippet med slagleklipper, foretaget
pløjning og harvning i et ca. 10-11 m bredt bælte ca. 300 m langs skovbrynet. Som det ses på fig. har
det haft den ønskede effekt på jordens struktur.
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Figur 24. Anbefaling af yderlige foranstaltninger i område 1. (Luftfoto: Bornholms Regionskommune)

.
Området mellem det nu opdyrkede og hegnet ind til område 2 (ca. 40 x 30 m) er ikke udsat for
nogen plejeindsats.
For at lette billernes udbredelse i området er det indlysende at foreslå at det foretages harvning
m.v. langs hegnet således, at opvæksten holdes nede og der må etableres en spredningskorridor
til område 2.
Opvækst af selvsåede træer må holdes nede langs skovbrynet.
Marskellet/diget må renses for den tætte opvækst.
Det er sandsynligt, at ejeren af og til benytter en del af området til kørsel til og fra det dyrkede areal,
Jeg har ikke haft kontakt med ejer.

Figur 26. Markskel mellem område 1 og område 2 (Foto: Finn Hansen
1990).

Figur 25. Skellet mellem område 1 og 2 - Oktober 2008. Der er sket en vis
opvækst og diget sten er helt dækket af plantevækst.
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Område 2
Fåremarken. Matrikel 34n.
Ejer: Kaj Poul Dinesen

Områdets karakter og status for billen

Området kaldes fåreløkken. Der er tidligere (1951- 1956) gravet ler i området, Selv om der er sket en
efterfølgende påfyldning af jord er der lavereliggende partier med fugtig bund. I en årrække er løkken
blevet afgræsset med får. Den nordlige del af området grænser op til skovbryn. Der er desuden få
enkeltstående træer.
I 1990 blev området ikke undersøgt med fælder, men kun ved at vende sten. I 1997 blev bombardérbillen
kun fundet i det nordligste hjørne af skellet mod område 1. I 2004 blev der ikke fundet nogen
bombardérbiller i område 2.
Truslerne på nuværende tidspunkt

Græstæppet er for tæt og for højt.
Plejeaftale:

Langs skovkanten i den nordlige del af
arealet afslås græsset i en ca. 8 m. bred
stribe, hvorefter der pløjes. Efter 2-3 år,
når græsvegetationen bliver for tæt
gentages pløjningen.
Natur & Miljø skal følge om
Bombardérbillerne spredes til område 2.

Figur 27. Luftfoto, der viser udgravningen 1961.
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Tilføjelse
Indsats i 2008

Bevoksningen er klippet med slagleklipper og der er pløjet og harvet langs skovbrynet i et 4-5 m bredt
bælte.
Undersøgelsesresultat:

I område 2 har været nedgravet 4 rækker fælder med 3 fælder i hver. Dette område er et af de varmeste i
det fredede areal (subjektiv vurdering) og jorden er meget udtørret og umiddelbart endnu ikke se
tiltrækkende for de jordboende biller. Der blev fundet i alt 117 biller, hvilket giver knap 10 pr. fælde.
Heller ikke i dette område blev iagttaget den formodede værtsbille af slægten ovalløbere (Amara sp.)
Der blev fundet 2 bombardérbiller. I det ”uplejede” område er jorden meget sammenpresset, og det var
meget vanskeligt at grave fælder ned.
I den østlige ende er der næsten ingen opvækst, men mod vest er opvæksten mere præget af tørengs
overdrev end i område 1. Her ses bl.a.: kruset skræppe, almindelig syre, hvidkløver, tofrøet vikke,

Område 2

Bombarderbille; 2

Kratløber; 1

Markløber; 5

Glansløber/10; 8

Kratløber
Glansløber/10
Jordløber
Håret markløber
Metallisk Sandløber
Markløber
Metallisk Sandløber; 5

Bombarderbille
Jordløber; 4

Håret markløber; 5

Figur 28. fældefangst af løbebiller i område 2.

vejpileurt. prikbladet perikon, hønsetarm, smalbladet og håret høgeurt, høstborst, almindelig knopurt.
Andre observationer:
30.6.1979: 3 stk. bombardérbiller Brachinus crepitans, under sten. Området var da klart et
ruderatområde; og 8.8.1981: Indsamlet 2 bombardérbiller Brachinus crepitans, men mange flere set,
sammen med Lars Trolle & Mogens Hansen. På lokaliteten fandtes stadig jorddynger med lerknolde og
sten efter gravning. Området var et ruderatområde, og der var helt klart en stor bestand på området.
(Pers. medd. Palle Jørum)
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Figur 29. Anbefalet indsats i område 2. Fælder er markeret med blåt. (Kilde: Luftfoto Bornholms Regionskommune)

Lokaliteten, hvor Uffe Kornerup, Frits Bangsholt og Hans Gønget i sin tid (1979) samlede, huskes som
en slags indgang og en sti eller lav vegationsfattig ås opad på venstre side af vejen, når man kom fra
Arnager-siden, og dyrene var inden for et forholdsvis lille område. (Pers. medd. Hans Gønget)

Bemærkninger til plejen og anbefalinger

Jorden er stadig meget kompakt efter den tidligere fåregræsning og braklægning, undtagen i det område
hvor kommunen har foretaget jordbehandling. Selvsået kirsebær breder sig ind i marken fra skovbrynet.
Brombær og anden opvækst breder sig fra hegnet, der vender mod område 3.
Område langt hegnet mod område 3 er et område, hvor bombardérbillen tidligere (i 1980-erne) kunne
træffes hyppigt. Men den opvækst der breder sig (brombær og selvsåede træer) ind over marken har nok
holdt denne og mange andre insekter væk. Hegnet som sådan er formodentlig omfattet af en generel
hegnsfredning. Markskellet var tidligere ret åbent, men er af lodsejer i område 3 tænkt anvendt som
læhegn. Det har medført en indplantning - også af rødgran - der nu er ret skyggegivende og som efter
min opfattelse ikke er i overensstemmelse med plejeplanen, men det tværtimod modarbejder
målsætningen. Der må ske en begrænsning i højde, bredde og tæthed af denne opvækst.
Området langs hegnet kan igen gøres attraktivt for insekter ved at inddrage det i plejen og det
vil være nødvendigt, hvis målet om en indvandring til område 3 skal nås. Beplantning bør
begrænses i højde, bredde og tæthed så skyggevirkningen mindskes. Utilsigtet træ- og
plantevækst må fjernes
Endvidere må der ved skovbrynet langs ådalen og evt. andre steder i markskellet etableres en
spredningskorridor, som insekter vil kunne forcere.
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Figur 30. Liparus coronata er en ikke særlig almindelig snudebille, der
dog er ret hyppig ved Sose. Den kan findes under sten, ved roden af
skærmplanter eller krybende fremme på jorden. Larven findes i roden af
skærmplanter bl.a. vild gulerod. Leg. Mog.H. Sose 24. maj 2008. Det lille
billede viser billen i naturlig størrelse.

Figur 32. Markskel mellem område 2 og område 3. Diget er stadig
nogenlunde åbent, men der er tiltagende tilgroning allerede på dette
tidspunkt (Foto: Finn Hansen 1990).
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Figur 31. Marskel mellem område 2 og 3 - oktober 2008. Det er sket
en meget kraftig opvækst af såvel løv som nåletræ og sollyset har kun
få steder mulighed for at skinne igennem til jordoverfladen.

Område 3
Brodal. Matrikel nr. 34 c. Ejer: Bjarne Larsen

Figur 34: Overfladen i område 3. efter regn (17.9.2008)

Figur 33. Efteråret 1990. Område 3 undersøges: "bavianmetoden".

Områdets karakter og status for billen

Området er karakteriseret ved, at den vestligste del skråner ned mod ejendommen. Skråningen er
tilplantet. Den øvrige del af arealet ligger i græs og er omgivet af træer og buske på alle sider. Den
østlige halvdel af arealet har tidligere være anvendt til lergravning. Efter lergravningen er overjord
kørt ud på området.
Den centrale og østlige del af arealet har tidligere været levested for bombardérbiller. Der blev 1990
fundet mange bombardérbiller i en nordsyd-gående linje gennem området samt gjort spredte fund under
sten. Hverken i 1997 eller i 2004 er bombardérbillen genfundet i området.

Truslerne på nuværende tidspunkt
Græsvegetationen er for tæt og høj således at der ikke er ikke områder med bar jord.
Plejeaftale

I en ca. 8 m. bred stribe langs skellet til ”fåremarken” afslås græsset hvorefter det pløjes. På resten af
arealet høstes græsset og fjernes. Pløjningen gentages efter behov ca. hvert 2 – 3 år. Græsset på det
øvrige areal høstes så vidt muligt hvert år.
Adgang med maskiner skal foregå fra ejendommens adgangsvej gennem en åbning i arealets sydvestlige
hjørne.
Træerne i skellet til ”fåremarken” må ikke beskæres.
(Det er uklart for mig, efter hvilken bestemmelse det kan være ? MH)
Den skærmende bevoksning mellem cykelvejen og den åbne mark skal bevares. Det tillades dog at fælde
et enkelt birketræ.
Natur & Miljø skal følge om Bombardérbillerne spreder sig til område 3.
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Tilføjelse
Indsats i 2008

hele området er klippet med slagleklipper – afklippet er ikke fjernet. Der er pløjet og harvet langs
hegnet ind til område 2 i et ca. 6 m bredt bælte.
Undersøgelsesresultat:
Område 3

Kratløber; 3
Markløber; 5

Glansløber/10; 6

Metallisk Sandløber; 4

Ovalløber; 1

Kratløber
Glansløber/10
Ovalløber
Håret markløber
Metallisk Sandløber
Markløber

Håret markløber; 12

Der blev nedgravet 5 rækker fælder med 3 fælder i hver. Der blev registreret 131 biller i alt svarende til
8,7 pr. fælde, hvilket var det ”dårligste” resultat i hele undersøgelsen. Bombardérbillen blev ikke fundet,
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Figur 35. Sammenligning af indsamlingsresultater 1990 og 2008.
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men det kan være tilfældigt, idet der trods alt fandtes en række af det arter, der er potentielle værtsdyr
og som den findes sammen med i de øvrige områder.
Andre iagttagelser:
30.6.1979: Ophonus azureus blev fundet yderst talrigt på den dengang helt åbne skråning ned mod
Brodal, skråningen henlå som brakareal. Her også Ophonus rupicola, som vist ikke er fundet på
lokaliteten i mange år. (Pers. medd. Palle Jørum)
Ingen af disse arter er fundet i de efterfølgende undersøgelser.
I september 2008 ses samme opvækst som noteret for områderne 1 og 2.
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Figur 37. Område 3. Luftfoto 1971

Figur 36. Område 3 - luftfoto 1961.

Bemærkning og anbefalinger:

Området er ikke blevet plejet fuldt ud efter planen. Græsset er slået, men afklippet ikke fjernet. Der er
foretaget pløjning og harvning i et ca. 6 m bredt bælte langs nord/syd-hegnet. US90 viste en meget
stabil forekomst af bombardérbiller langs hele hegnet, hvor der på 14 dage blev gjort 39 fund. Andre
samlere har gennem tiden observeret, at hældningen, hvor der nu er graner, har været et af billens bedre
område, hvilket dog ikke længere synes at være tilfældet i US90.
Som det fremgår af tidligere skrivelser (bilag 2) er området frem til fredningens ikrafttræden, hvor der
altså ikke forelå en plan for området, blevet kultiveret i en sådan grad, at det ikke har samme karakter
som tidligere. Det har bl.a. et ret tæt græstæppe, der ikke er tiltrækkende på særlig mange af de specielle
arter (og insekter i det hele taget), og der er da heller ikke konstateret nogle af de sjældne billearter, det
tidligere fandtes ret hyppigt i området.
Det forholdsvis smalle område, der pløjes langs hegnet, henligger i skygge en stor del af formiddagen

Figur 38. Anbefalet plejeindsats. (Luftfoto: Bornholms Regionskommune)
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Figur 40. Område 3, 1990 (1992 ?). På dette tidspunkt er hegne ret tæt, der
er et nogenlunde tæt græsareal , men åbenbart en dyrket mark. Forholdene
kunne måske betragtes som bedre end det senere er tilfældet. (Foto Finn
Hansen)

Figur 39. Område 3, oktober 2008. Hegnet er blevet tættere og højere, og
der er plantet eller selvsået rødgran i opvæksten. Uanset pleje af området er
plantedækket meget tæt.

og det bør drøftes, om plejeområdet kunne gøres
væsentlig
bredere og måske yderligere inddrage arealet mod nord langs ådalen. Yderligere bør brombær
Figur 41. Område 3 under US90. Det bemærkes, at området for en dels
vedkommende
var under opdyrkning.
ogveletableret,
anden opvækst
fjernes.Hegnet er på dette tidspunkt
men ikke så tæt som i 2008.
Indsats i forhold til skellet ind mod område 2: se ovenfor under ”Område 2”,
jordbearbejdning med harve må ske i et bredere område,
området bør tilføres flade sten,
ved høslet skal afklip fjernes.
Ejeren har løseligt luftet tanken om at dyrke korn på en del af dette område, hvilket måske med fordel
kunne indgå i den videre drøftelse, når det sker inden for de rammer m.h.t. pesticider og gødskning, der
er afstukket i fredningsbestemmelserne og hvis der under alle omstændigheder blev bevaret en uberørt
bræmme langs hegnet.
Muligheden for at der kan ske en indvandring fra område 2 vil formodentlig være afhængig af om der
kan skabes en ”korridor” (eller flere). Det må i givet fald overvejes, hvorledes det bedst kan ske. Ejeren
har naturligt nok et ønske om, at der er et lægivende hegn ind mod område 2.
Det er mit indtryk, at ejeren vil have forståelse for nye tiltag, da han under hele undersøgelsen har været
meget positiv indstillet.
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Område 4
Markerne syd for Sdr. Landevej. Matrikel 34i og 34d Ejer: Jan Dittmer

Figur 42: Område 4 i begyndelsen af efteråret (17.9.2008)

Områdets karakter og status for billen

Området var før 1990 agerjord i omdrift. Derefter har der været afgræsning og brakmark
Der blev i 1990 fundet bombardérbiller i området både langs det nord-sydgående og øst-vestgående
skovbryn samt inde i marken. I 1997 blev der kun fundet en bombardérbille ved skovbrynet i skellet til
område 5. I 2004 blev der ikke fundet bombardérbille i området.
Truslerne på nuværende tidspunkt

Græsvegetationen er for tæt. Der er ikke noget bart jord.
Plejeaftale

I en ca. 8 m. bred stribe i arealets nordgrænse til landevejen og langs skellet til område 5 afslås græsset
og der pløjes. Plejen gentages efter behov hvert 2 - 3 år.
Natur & Miljø skal følge om Bombardérbillerne spreder sig til område 4.
Natur & Miljø vil udpege området til Særligt Følsomt Landbrugsområde fra 2005 med mulighed for at
søge Direktoratet for Fødevare Erhverv om tilskud til græsning og slæt.
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Område 4

Kornet løber; 2
Kratløber; 1

Bombarderbille; 2
Markløber; 5

Glansløber/10; 6

Metallisk Sandløber; 4
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Håret markløber; 16

Azurløber; 1

Tilføjelse
Indsats i 2008

Bevoksningen er klippet med slagleklipper og der er pløjet og harvet langs landevejen og langs hegnet
til område 5 i et ca. 7-8 m bredt bælte.
Undersøgelsesresultat:

Området strækker sig langs Søndre landevej og ned langs hegnet mod område 5. Længst mod øst ændrer
jorden karakter i retning af mosebund.
Der blev sat 5 rækker fælder med 3 fælder i hver række. Der blev registreret 171 biller svarende til 9,5
pr. fælde.
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Figur 43. Sammenligning af indsamlingsresultater i område 4 - 1990 og 2008.
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Der blev i undersøgelsesperioden fundet
2 bombardérbiller. Endvidere fandtes
den sjældne Azurblå kalkløber (Ophonus
azureus) i 1 ekspl. Arten er i nyere tid
ellers kun er kendt fra en nærliggende
lokalitet, fra Arnager (1979) og Voderup
klint på Ærø.
Andre iagttagelser: 30.5.-5.6.1997:
Inden for det oprindeligt udpegede
fredningsområde fandtes 1 stk.
Brachinus syd for landevejen, på Jørgen
Mortensen Sonne’s ejendom (Personlig
meddelelse: Palle Jørum).
Bemærkninger:

Figur 44. Område 4 - 27. oktober 2008.

Det konstateres at Bombardérbille m.fl.
sjældne arter fortsat findes i område 4,
men ikke så hyppigt som tidligere, hvor
der i US90 i dette område blev iagttaget
ikke mindre end 41 bombardérbiller.

Figur 45. Diget mellem område 4 og 5 er helt overskygget af opvoksede træer.

Området er nu sået til med korn. Set ud
fra et plejeplans-synspunkt kan dette
måske være særdeles hensigtsmæssigt,
da det drejer sig om økologisk dyrkning,
og området ser ud til at vende tilbage til
en tilstand som svarer til US90. Den
økologiske dyrkningsform betyder, at
der er sået tættere end sædvanligt,
hvilket måske er lidt uheldigt.
Ejeren viste mig yderligere en uopdyrket
soleksponeret lerbakke længere mod øst,
som evt. kunne være interessant at
undersøge. Området har ligget brak i
nogle år, og er nu forholdsvis lavt
bevokset bl.a. af græs; jorden virkede i
foråret meget kompakt.
Det virker umiddelbart som om området
langs det sydvendte hegn har et meget
varmt mikroklima.

Figur 46. Fra Undersøgelse 1990 i område 4. Kornet spirer meget spredt frem og området
var rigt på bombardérbiller. På billedet ses Lars Trolle, Halfdan Trolle og Mogens
Hansen,(Foto: Finn Hansen)
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En del insekter (bl.a.
azurløberen) vil have gavn af, at
der var en bræmme (ca. 1 – 2
m) langs hegnet, som henlå
uden opdyrkning med de lave
vækster, der naturligt vil
forekomme i det ekstremt
varme område, så det kunne evt.
medtages ved fremtidig drift af
området.

Område 5
Biløkken. Matrikel 34b. Ejer: Kaj Poul Dinesen
Områdets karakter og status for billen

Området er dels græsareal dels tilgroet med træer og buske. Det har tidligere været afgræsset med får.
Tidligere blev der fundet enkelte biller på skråningen ned mod biløkken. I 1990 blev der ikke fundet
Bombardérbiller i området. I 2000 har Natur & Miljø udtyndet træer og buskvegetation i området for at
åbne op for lyset og dermed opvarmning af jorden.
Truslerne på nuværende tidspunkt

På de åbne arealer er græsvegetationen for høj og tæt. Hvor tilgroningen har karakter af skov er der
for koldt og skyggefuldt til bombardérbillen.
Plejeaftale
Hvis indsatsen i de øvrige områder virker efter hensigten bør man overveje at pleje de åbne partier i
område 5 på tilsvarende måde. Imidlertid må indsatsen her foregå ved håndkraft pga. områdets
lidenhed.
Indsatsen i 2008

Ingen foranstaltninger.
Bemærkninger.

Område har ikke været inddraget i dette års undersøgelse. Området virker fortsat som værende af stor
entomologisk interesse. Der er behov for pleje af området så opvækst af bl.a. fuglekirsebær m.v. fjernes,
som det er beskrevet i kommunens plejeplan og jeg må anbefale, at det evt. sker i løbet af
efteråret/vinteren 2008/09. Jeg tror der kunne være hensigtsmæssigt at undersøge det fredede diges
tilstand nærmere og om muligt inddrage det i plejen.
Det anbefales
at rydde opvækst i området
i dele af området løsnes jorden evt. med havefræser
skellet ind om område 4 undersøges og evt. indgår i plejeplanen (fjernelse af træagtig
opvækst).
Ejeren af området har under hele undersøgelsen vist interesse for undersøgelsesarbejdet, og jeg tror det
vil være muligt at få en for alle parter fornuftig og interessant aftale om pleje af området jfr. pkt. 1-10 i
det ovenstående. Områdets rekreative karakter vil absolut fortsat være til stede for lodsejeren.
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Figur 48. Forslag til indsats i område 5. (Luftfoto: Bornholms Regionskommune)

Figur 47. Område 5 er set ud fra et entomologisk synspunkt spændende, men det vil være vigtigt, at området ikke vokser til. I forgrunden ses bl.a. at
selvsået fuglekirsebær breder sig i området.
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Figur 49. Ophonus azureus. Leg. Mogens Hansen. Sose, maj 2008.

Område 6
Vejkanter og – skråninger. Ejer: Bornholms Regionskommune, Vejvirksomheden
Områdets karakter og status for billen
Vejskråningerne er ikke fredede men ikke desto mindre meget vigtige for bombarderbillen da de er
sydvendte og derfor varme og tørre. For 15 – 20 år siden blev der netop på skråningerne fundet mange
biller.
Truslerne på nuværende tidspunkt
Skråningen nord for område 4 bliver slået med slagleklipper hvert efterår og det afslåede materiale
bliver liggende. Det bevirker at der ikke findes bare jordpletter mere. Skråningen nord for område 5 er
under tilgroning og bliver desuden skygget af træer fra område 5.
Plejeaftale
Fra efteråret 2004 har Natur & Miljø overtaget ansvaret for at slå vejkanterne, der løber gennem det
fredede område. De vil blive slået med håndkraft og det afslåede græs vil blive fjernet. Dette for at
undgå at afslået og vissent græs pakker jordbunden til, så lys og varme ikke kan trænge ned.
Skråningen nord for område 5 bliver renset for hovedparten af træer og buske.
Flere steder oprives vegetationslaget således at der bliver flere områder med bar jord.
Vejkanterne slås inden 1. oktober dvs. før billerne går til overvintring.
Vejrabatterne slås fortsat af vejvirksomheden.
Bemærkninger

Der er behov for at plejeaftalen overholdes. Tilsyneladende er de nævnte tiltag ikke sket. Området har
ikke været inddraget i undersøgelsen i 2008.

Konklusion.
Denne undersøgelse er foretaget umiddelbart efter at kommunen har ”genoptaget” sin pleje af området,
og en konklusion på effekten kan naturligvis ikke gives på nuværende tidspunkt.
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Det fremgår af undersøgelsen, at bombardérbillen fortsat findes i flere af de områder, som fredningen og
plejeplanen omfatter, men ikke særlig hyppigt og slet ikke i det omfang, der var tale om i begyndelsen
af 1990-érne eller tidligere jfr. US90.
Der blev i de 10 dage undersøgelse stod på iagttaget 44 eksemplarer af bombardérbillen. Sammenholdes
det med undersøgelse fra 1990, der strakte sig over 14 dage, og hvor der blev fundet ca. 150
eksemplarer, synes der at være tale om en markant tilbagegang der er en virkelig stor udfordring for
pleje af området. Imidlertid er det velkendt, at bombardérbillens hyppighed kan svinge ret meget fra år
til år, så hvor dramatisk en tilbagegang, der er tale om, kan ikke afgøres alene på baggrund af dette års
undesøgelse. Det er meget tydeligt, at det ikke kun er bombardérbillen, der er gået tilbage, men det
drejer sig om alle de registrerede arter.
Det har under alle omstændighed været yderst positivt, at bombardérbillen fortsat findes i områderne 1,
2 og 4. Det er dog betænkeligt, at den ikke har vist sig i område 3, som næsten var billens ”højborg”.
Entomologers indsamlinger gennem årene har naturligt nok især været foretaget med henblik på de
sjældne arter, der findes i området. Men for at få et mere fuldkommet billede af biotopen, er det vigtigt,
at der bliver foretaget en grundig undersøgelse, der retter sig mod de almindelige arter. Selv om der er
foretaget en vis registrering af andre arter, har der klart været størst opmærksomhed og præcision
omkring de sjældne arter herunder især bombardérbillen (Brachinus crepitans) og azurløberen
(Ophonus azureus)
Når billerne de sidste år tilsyneladende er gået meget stærkt tilbage, er det naturligvis nærliggende at
pege på de ændringer der er sket i brugen af især område 3 (Brodal) og område 4 (syd for vejen), som
det er beskrevet under de enkelte områder.
For denne antagelse taler, at der i det dyrkede område 1, fortsat er en god bestand af bombardérbiller.
Under forudsætning af, at bombardérbiller er meget kalkelskende, kunne man overveje, om
tilbagegangen skyldes en ændring af jordbunden, nemlig en øget udvaskning af kalk i takt med den
stigende nedbør eller det ændrede nedbørsmønster, hvor regnen ofte kommer i stor mængde over en kort
periode; men det måtte selvfølgelig gælde hele området, og forekomsten i område 1 synes derfor at tale
imod denne antagelse, medmindre vi kan få påvist om, der er sket en kunstig kalkning af området.
Endelig har der sikkert gennem tiden været udsving i bestanden, som vi ikke har registreret, da der ikke
har været foretaget regelmæssige undersøgelser løbende over flere år.

Figur 50. Paederus littoralis Leg. Mog.H. - Sose 16.maj 2008. Det lille billede viser billen i naturlig størrelse.
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Andre arter fra området
”Gæstebogen” viser, at der har været en række andre spændende gæster i området: Den følgende
oversigt beror på oplysninger fra coleoptologer, der gennem tiden har besøgt området. De små
billeder viser billerne i naturlig størrelse

Figur 52. Amara tricuspidata (Dejean, 1831)
Leg. Jan Pedersen, Sose, 29.8.2000

Figur 51. Rød myrestumpbille
(Haetaerius ferrugineus. (Olivier,
1789)),Leg. Lars Trolle - Sorthat 1979
Denne ret sjældne lille stumpbille
lever i myretuer sammen med gul
engmyre.

Figur 53. Spraglet kvikløber (Anchomenus dorsalis
(Pontoppidan, 1763). Leg. Mog.H. Sose - maj 2008.
Mange forveksler denne meget almindelige art med
bombardérbillen.

Figur 55. Bred Metaljordløber (Poecilus cupreus)
Leg. Mog.H. Sose - 20.5.2008

Figur 54. Smal ovalløber (Amara crenata Dejean
1828) Er kun fundet to steder i Danmark Bøtø Strand
1981 og ved Sose, hvor arten har været fundet i
perioden 1958-60. Leg.: F. Larsen, Sose 15. august
1960. Arten menes at være uddød i Danmark
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Figur 56. Almindelig ovalløber (Amara aenea).
Figur 58. Metallisk Sandløber (Harpalus affinis).
Leg. Mog.H. Sose. 23.5.2008

Figur 57 Kornet løber Carabus granulatus. Leg. Mog.H. Sose maj 2008.

Figur 59. Håret markløber (Harpalus rufipes.)
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Bilag 1: Skrivelse fra EFU til Naturklagenævnet

Naturklagenævnet
Vermundsgade 38B
2100 København Ø
--------------------------------att. Michael Trier Jacobsen

6. juni 1997
Vedr. Bombardérbillen ved Sose, Bornholm.

Rapport over undersøgelse af bombardérbillens forekomst ved Sose, foretaget 30.5.- 5.6.1997.
I det nævnte tidsrum har jeg eftersøgt billen dels ved "almindelig indsamlingsteknik", hvorved man
leder under sten, under planterester, ved planterødder etc., dels ved anvendelse af nedgravede
faldgrubefælder. I alt har jeg haft ca. 25 fælder placeret i området, anbragt på de steder, der efter min
vurdering var de mest sandsynlige forekomststeder for billen. I denne vurdering er indgået oplysninger
om tidligere fund af arten, herunder undersøgelsen af Mogens Hansen og Lars Trolle fra 1990.
Jeg har endvidere talt med de tre implicerede lodsejere, og specielt oplysninger fra Jørgen Mortensen
Sonne finder jeg værdifulde. Herom senere.
Under opholdet har jeg haft kontakt med amtsbiolog Finn Hansen. Jeg har haft møde med ham (og
Birthe Iversen, der efter hvad der oplystes over for mig bliver amtets fremtidige sagsbehandler hvad
bombardérbillen angår) på amtet fulgt op af besigtigelse og drøftelse af plejeforanstaltninger på
lokaliteten.
Kort "dagbog":
30.5.: Ankomst til lokaliteten kl. ca. 12. Resultatløs eftersøgning af billen frem til kl. 18. Derefter
nedgravning af ca. 15 fælder fordelt på de 3 lodsejeres områder.
31.5.: Fælder tilset. Ingen biller. Derefter igen alm. indsamling - og stadig uden at se bombardérbillen.
Jeg undersøgte en braklagt mark lidt øst for Birthe Nellemanns ejendom, syd for landevejen. Men heller
ikke her så jeg billen.
Yderligere et antal fælder blev nedgravet, dels på Bjarne Larsens, dels Jørgen Mortensen Sonne's
ejendom.
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1.6.: Fælder tilset. Ingen bombardérbiller. Heller ikke fortsatte "alm. indsamlinger" gav resultat. –
Herefter besluttede jeg at se på arealet umiddelbart øst for det område, der er udlagt som
fredningsområde - nord for landevejen. Her er p.t. kornmark. Et par fælder blev nedgravet tæt ved
landevejen, hvor jeg desuden foretog "alm. indsamling" - det gav ingen bombardérbiller. Derefter
undersøgte jeg udkanten af marken ind mod skoven langs Lilleå. Stedet ligger lige uden for
fåreindhegningens nordøstlige hjørne. Og her var næsten øjeblikkelig gevinst: Inden for blot en halv
times tid fandt jeg 3 stk. bombardérbiller. Også et par yderst bevaringsværdige følgearter (se senere)
blev fundet. Et par fælder blev nedgravet på stedet.
2.6.: Fælder tilset. Der var ingen bombardérbiller i fælderne inden for fredningsområdet. Heller ikke
fortsatte indsamlinger gav resultat. Derimod var der 2 stk. i fælderne ved kornmarken lige uden for
sydøst hjørnet af fårefolden. – Et område vest for Brodal, som jeg vurderede som en potentiel
bombardérbille-lokalitet blev undersøgt uden resultat.
3.6.: Besigtigelse af lokaliteten sammen med Finn Hansen fra Bornholms Amt. Der var igen et par
bombardérbiller i glassene i kanten af kornmarken uden for fåreløkken - men stadig ingen biller inden
for fredningsområdet. På Finn Hansens anbefaling besøgte vi naboejendommen vest for Birthe
Nellemann. Det så/ser lovende ud, og jeg aftalte at komme igen dagen efter for at lede efter
bombardérbillen.
4.6.: Indsamlinger på ejendommen vest for Birthe Nellemann. Men anstrengelserne var forgæves.
5.6.: Fælderne taget op. Heller ikke ved denne lejlighed var der bombardérbiller i fælderne fra
fredningsområdet - men igen var der 2 eks. i fælderne lige uden for fårefolden!
Og så endelig lykkedes det at finde et enkelt eksemplar af billen inden for fredningsområdet, nemlig på
Jørgen Mortensen Sonne's mark, nær skellet mod Birthe Nellemanns fårefold syd for landevejen.
Afslutningsvis kan jeg tilføje, at jeg på området 34c ikke kunne konstatere en eneste af de
bevaringsværdige følgearter til bombardérbillen, som kendes fra området.
I område 34b forekom den meget smukke og sjældne løbebille Panagaeus bipustulatus. Under sten
hos Gul Engmyre fandtes den ligeledes sjældne stumpbille Hetaerius ferrugineus, der netop er knyttet
til myrer.
I område 34i fandtes bl.a. ligeledes Panagaeus bipustulatus, desuden den sjældne snudebille Liparus
coronatus, der er knyttet til skærmplanter.
I område 33a fandtes Panagaeus bipustulatus, Liparus coronatus og det mest spændende dyr ved
siden af bombardérbillen: den yderst sjældne løbebille Ophonus (Harpalus) azureus (2 eks. blev set).
Arten er også tidligere fundet her ved Sose, jeg ved således, at den for år tilbage blev fundet på
skråningen ned mod huset på område 34c. Arten kendes kun fra ganske få lokaliteter i Danmark. Den
stiller meget nær de samme krav til levestedet som bombardérbillen.
Status for bombardérbillen i området samt vurdering af fredningsforslaget og anbefalinger for den
fremtidige pleje af området
På basis af min undersøgelse 30.5.-5.6.1997 har jeg følgende bemærkninger vedrørende
bombardérbillens status ved Sose, til fredningsforslaget og til den fremtidige drift af området:
Vedr. bombardérbillens status ved Sose:
Det må på baggrund af mine undersøgelser stå klart, at den bedste bombardérbille-forekomst i dag
ligger umiddelbart uden for det område, der er udpeget/foreslået som fredet område. Nemlig i den
nordlige udkant af kornmarken lige øst for Birthe Nellemanns fåreindhegning nord for landevejen (se
kortskitse). Da der er tale om et område, der er underlagt normal landbrugsdrift, herunder brug af
insekticider, må bombardérbillen anses for yderst sårbar på stedet.
Inden for det område, der er omfattet af fredningsforslaget, har jeg kun fundet bombardérbillen ét sted
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(1 eks.), nemlig syd for landevejen, på Jørgen Mortensen Sonne's ejendom, tæt ved hegnet mellem hans
og Birthe Nellemanns ejendom (se kortskitse).
Det er ikke lykkedes at finde bombardérbillen på Bjarne Larsens eller Birthe Nellemanns ejendom.
Det er heller ikke lykkedes at finde billen på nye lokaliteter i nærheden af de kendte forekomster.
På baggrund heraf vurderer jeg situationen for bombardérbillen til at være kritisk og alvorligt forværret i
forhold til 1990, da Mogens Hansen og Lars Trolle gennemførte deres undersøgelser. Men det er
samtidig godtgjort, at der stadig er en bestand af bombardérbillen i området!
Årsagerne til, at bombardérbillen er gået markant tilbage inden for de senere år er efter min vurdering
at arealerne på ejendommen Brodal (34c) er under hastig tilgroning. Bombardérbillen er kendt
for at være en varmekrævende art, der skal have ret åben, solrig bund. På skrænten ned mod
huset, der for år tilbage netop var åben på grund af opdyrkning og lejlighedsvis henlægning i
braktilstand, er der i dag plantet gran m.m. På den nordligste del af skrænten er træerne høje og
tætte, længere mod syd er der for nylig plantet ask, der sammen med opvækst af brombær m.v.
truer med at gøre også denne del af skrænten ubeboelig for bombardérbillen. Oven for
skrænten er der for forholdsvis nylig (og siden M. Hansens og L. Trolles undersøgelser)
foretaget en planering af arealet med efterfølgende tilsåning med græs. I dag ligger dette areal
hen som overvejende høj og tæt græsvegetation - der foretages ingen jordbearbejdning,
afgræsning eller anden form for pleje. Selv om jeg ikke fandt bombardérbillen, vil jeg dog
mene, den stadig må findes på området, hvor tilgroningen endnu ikke er alt for fremskreden.
Men bestanden er i givet fald meget lille og alvorligt truet.
at de fåregræssede arealer nord og syd for landevejen (34b) er for tæt græssede, præget af for
hård og sammenpresset jord. Området 34b nord for landevejen er som helhed lavere liggende
end de tilstødende arealer (34c og 33a) som følge af tidligere bortgravning af overjord. Visse
steder er fugtigheden meget høj, og der forekommer vegetation af lysesiv. Sådanne fugtige
områder er under alle omstændigheder uegnede som levested for bombardérbillen. Men
specielt områderne langs skellene mod 34c og 33a samt mod skovbræmmen ved Lilleå skulle
umiddelbart synes at egne sig fint for bombardérbillen, der da også her tidligere har været
fundet jævnligt. Jeg vil mene, at billen stadig må forekomme på arealet - men i givet fald i
meget beskedent antal. Ud over den hårde, sammenpressede jordstruktur kan beskygning fra
birketræ af skel mod 33a samt skyggevirkning fra træer langs Lilleå være medvirkende årsager
til, at billen p.t. har særdeles vanskelige forhold på parcellen. På 34b syd for landevejen har
fåregræsningen samme virkning på jorden som beskrevet for området nord for vejen. Arealet er
desuden præget af mange træer, der ved deres skyggevirkning må antages at have stærkt
negativ virkning på bombardérbillen. I øvrigt er arealet med dets overvejende sydlige hældning
efter min vurdering et potentielt fint terræn for bombardérbillen
at marken 34i i dag er præget af for tæt og høj vegetation - det gælder også for den nordlige
kant af marken ind mod hegnet til Birthe Nellemanns ejendom. Jørgen Mortensen Sonne har
over for mig oplyst, at han tidligere dyrkede roer på marken. Denne afgrøde giver masser af
åben, solrig jord, og jordbehandlingen holder også vegetationen ind mod hegnet nede, så der
her er gode livsbetingelser for bombardérbillen. Fra ca. 1990 har marken imidlertid været
græsmark, hvilket giver helt anderledes, mindre gunstige livsbetingelser for billen. At jeg dog
efter flere dages søgen fandt et eks. af bombardérbillen, viser trods alt, at den stadig findes på
denne del af området, men nu tilsyneladende fåtalligt.
Vedr. fredningsforslaget
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På baggrund af den nye viden må det anses for meget uheldigt, at en del af område 33a ikke er medtaget
i fredningsforslaget. Området umiddelbart øst for fareløkken, ind mod Lilleåen, må på det foreliggende
grundlag vurderes som det absolut mest værdifulde område for bombardérbillen. Det må være herfra,
arten skal sprede sig til nye steder, når/hvis forholdene her igen bliver gunstige for billen.
Jeg skal derfor anbefale, at fredningen udvides, så den kommer til at omfatte et område af 33a svarende
til ca. 50 m af marken regnet fra skellet mod B. Nellemanns fårefold. Dette område bør henlægges som
brakmark, der af og til harves (se endvidere under forslag til pleje). Som supplement hertil bør der
fredes en bræmme langs skoven mod Lilleå på ca. 200 meters længde. Bræmmens bredde bør være ca.
10 m. I denne bræmme bør jorden ikke dyrkes, men henligge i brak på samme måde som markstykket.
Formålet med bræmmen er at undgå virkningen af insekticider fra den alm. landbrugsdrift.
Det skal understreges, at den manglende konstatering af bombardérbillen på områderne 34c og 34b ikke
er ensbetydende med, at billen ikke længere forekommer her, men at den muligvis - og sandsynligvis blot er meget fåtallig. Selv hvis arten p.t. ikke forekommer på disse arealer, vil billen utvivlsomt
indvandre hertil, når der genskabes gunstige forhold for den. Det skal endvidere fremhæves, at netop
dele af områderne 34c og 34b tidligere hørte til de bedste lokaliteter for bombardérbillen, hvorfor jeg
anser det for væsentligt, at de fastholdes som del af fredningsområdet.

Vedr. den fremtidige drift af områderne

Med udgangspunkt i den viden, der foreligger om bombardérbillens biologi, kan kravene til dens
levested kort opsummeres som følger:
jorden skal være kalkrig eller (som ved Sose) stærkt lerholdig
lokaliteten skal være varm, solrig
vegetationen skal være åben, kort eller kun "halvlang"
jorden skal være løs, med sprækker i leret, med lerknolde o.lign., hvor billerne kan søge skjul,
lægge æg m.v.
der bør være en del ret store sten på levestedet, idet billen er kendt for at holde til under sten,
hvor man på gode bombardérbillelokaliteter ofte kan finde billerne "selskabeligt" med mange
individer under samme sten (i Sydeuropa har jeg fundet over 100 individer sammen under en
sten!)
Den pleje, der skal tilgodese disse krav, kan kort sammenfattes i følgende forslag:
De arealer, der skråner mod syd og sydvest, må vurderes som de mest værdifulde. Det kunne endvidere
se ud til, at grænserne mellem mark og levende hegn er særligt gunstige, måske på grund af læ- og
dermed varmepåvirkning fra hegnene. Forudsætningen er dog, at træ- og buskvækst ikke giver
skyggevirkning.
Den løse jordstruktur må sikres gennem en lejlighedsvis mekanisk bearbejdning af jorden f.eks. ved harvning (en egentlig oppløjning vil jeg anse for at være for voldsom, hvilket jeg også
tidligere har givet udtryk for over for Naturklagenævnet). Hyppigheden af en sådan jordbehandling må
vurderes løbende, og den bør foretages for mindre arealer ad gangen. I det hele taget bør plejen præges
af en forsigtig "prøven sig frem", samtidig med at plejeindgrebene løbende følges op af en overvågning
af bombardérbillen (og af de mange gode "følgearter", der kendes fra området) for dermed at kunne
evaluere plejens effekt.
En permanent afgræsning ved hjælp af får synes ikke at være nogen god idé. Køer vil muligvis
være bedre til at skabe knoldet og sprækket jord. På det foreliggende grundlag vil jeg fraråde udstrakt
brug af får til plejen - og under alle omstændigheder bør en afgræsning ikke ske over større arealer i
længere tid ad gangen.
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Træer og buske bør p.g.a. deres skyggevirkning kun findes sparsomt og ikke i tætte
bevoksninger.
Af mere konkrete forslag til plejeforanstaltninger skal fremhæves:
34c: På skråningen i område 34c er der stærkt behov for at få begrænset træ- og buskopvæksten.
På marken oven for skråningen er der stort behov for at få skabt lysåben bund i den stadig tættere og
højere græsvegetation. Harvning, i det mindste i en bræmme langs skellet ind mod 34b, vil antagelig
være en god idé. Også selve skellet/hegnet mellem 34c og 34b bør gøres mere åbent og jorden bør
løsnes. Sten ses slet ikke på arealet. Det vil være værdifuldt at få udlagt sten, i det mindste op mod
skellet.
34b: På område 34b syd for landevejen er der behov for at få tyndet ud i træbevoksningen. Både
syd og nord for landevejen bør fåregræsningen begrænses, så ikke hele området konstant udsættes for
afgræsning. En harvning bør forsøgsvis gennemføres på dele af området; specielt bør jorden løsnes
langs nord- og østkanterne (inkl. jordvolden der udgør hegnet mellem 34b og 33a) af fårefolden nord for
landevejen for at få skabt forbindelse til og ekspansionsmuligheder for bombardérbille-bestanden på den
tilstødende kornmark. Birketræet ved østsiden af fåremarken bør fældes på grund af skyggevirkningen.
34i: Her er det specielt vigtigt, at de nordlige kanter af marken, dels op til landevejen, dels og
nok især op til den smalle "skov"-bræmme ind mod 34b holdes åbne og sikres mod tilgroning. Jeg vil
anbefale, at der etableres en slags braklagte bræmmer, hvor jorden bearbejdes mekanisk, men iøvrigt
friholdes fra den almindelige landbrugsdrift.
33a: Som nævnt ovenfor bør en del af dette område inddrages i fredningen og udlægges som
udyrket areal. Jorden bør lejlighedsvis harves (behovet vurderes løbende) og i øvrigt overlades til den
vilde flora.
Med venlig hilsen

Palle Jørum
Entomologisk Fredningsudvalg
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Bilag 2: Naturklagenævnets afgørelse

Naturklagenævnets afgørelse af 31. August 1998
om fredning af en bombardérbillelokalitet ved Sose, i Aakirkeby kommune,
Bornholms Amt
(sag nr. 97-111/400-0002)

.

Fredningsnævnet for Bornholms Amt har ved kendelse af 7. Juli 1995
truffet afgørelse om fredning af en bombardérbillelokalitet ved Sose i
Aakirkeby Kommune. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1992 og omfatter tre ejendomme.
Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af de tre
lodsejere med krav om højere erstatning; en af ejerne har udtalt sig imod
fredningen, bl.a. med henvisning til at bombardérbillen ikke længere
forekommer i området.
Fredningsområdet.
Arealet, der ønskes fredet ligger i landzone, og er i regionplanen for
Bornholms Amt (1993-2005) angivet som jordbrugsområde med væsentlige
naturinteresser og som fredningsmæssigt beskyttelsesområde.
Arealet er et bakket morænelandskab med vedvarende græs, arealer i
omdrift og skov. Lokaliteten er det eneste sted i Danmark, hvor
Bombardérbillen ("Brachinus crepitans") forekommer. Bombardérbillen er
bl.a. kendt for sit særlige forsvarssystem. Når denne bille føler sig
truet er den i stand til med et lydeligt knald at udskyde en varm ætsende
damp, der er i stand til at skræmme og eventuelt kortvarigt at lamme
eventuelle forfølgere i form af andre biller eller myrer. Lokaliteten ved
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Sose har længe været genstand for entomologers interesse, og det er ved
undersøgelser konstateret, at specielt løbebillefaunaen rummer en række
sjældne eller meget sjældne arter. Det drejer sig om dyr der er
hjemmehørende på varme, solrige, tørre lokaliteter med forholdsvis lav
spredt vegetation.
Fredningssagens behandling for fredningsnævnet
Under sagens behandling har Danmarks Naturfredningsforening begrænset
forslaget til at angå et ca. 5 ha stort areal af dele af matr. Nr. 34c,
34b, 34d og 34i Vester Marie.
Ejeren af matr. 34c Vestermarie har erklæret sig som modstander af
fredningen. Han har i den forbindelse lagt vægt på forbudet mod nåletræer
og på ønsket om at inddrage bakken på hans ejendom under fredningen. De
øvrige ejere har ikke udtalt sig imod fredningen.
Bornholms Amt har anbefalet fredningsforslaget.
Fredningsnævnets afgørelse.
Det er fremhævet, at formålet med fredningen primært er at sikre
Bombardérbillen og andre sjældne og usædvanlige insekter og deres
biotoper for fremtiden. Endvidere skal fredningen sikre, at de
landskabelige værdier i området bevares.
Fredningen indeholder forbud mod bebyggelse, bortset fra sædvanlige
læskure for kreaturer samt forbud mod andre konstruktioner og anlæg.
Fredningen indeholder endvidere forbud mod terrænændringer, anlæg af veje
eller omlægning af eksisterende veje, mod rørlægning eller omlægning af
vandløb og vådområder, og mod yderligere opdyrkning eller tilplantning
samt begrænsninger i adgang til sprøjtning med pesticider og tilførsel af
kunstgødning. Fredningen indeholder bestemmelser om vedligeholdelse,
hugst og afvikling af skovbevoksede arealer. Ved fredningen indføres der
indsamlingsstop for en 1O-årig periode for indsamling af insekter.
Bornholms Amt kan foretage naturpleje og naturgenopretning til opfyldelse
af fredningens formål.
Sagens behandling for Naturklagenævnet
I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde den 23.
Oktober 1996 med de i sagen interesserede har deltaget 8 af
Naturklagenævnets 1O medlemmer (Lars Busck, J.J. Bolvig, Aage Brusgaard,
Leif Hermann, Sv. Aage Jensen, Hans Chr. Schmidt, Niels J. Langkilde, og
Svend Taanquist).
Naturklagenævnet har endvidere anmodet lektor Palle Jørum, Entomologisk
Fredningsudvalg, om at besigtige lokaliteten, hvilket skete i perioden
30. Maj - 5. Juni 1997. Af besigtigelsesrapporten fremgår, at bombardérbillen da fandtes i området, men i mindre antal end tidligere konstateret
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og således at de fleste fund er gjort i den østlige del af området og
lige uden for dette. Naturklagenævnet har forhandlet med ejeren af
arealet mod øst (del af matr. Nr. 33a) om inddragelse af dette i
fredningen.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:
Fredningen bør gennemføres i princippet som bestemt af fredningsnævnet.
På baggrund af de seneste undersøgelser af bombardérbillens forekomst i
området må området umiddelbart øst for fåreløkken ind mod Lilleåen
vurderes som det mest værdifulde område for bombardérbillen. Fredningen
bør derfor udvides med et areal på ca. O,5 ha af matr. nr. 33a
Vestermarie som vist på fredningskortet.
Idet fredningsnævnets kendelse af 7. Juli 1995 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 5,5 ha store område
ved Sose, som er vist på kortet, der hører til Naturklagenævnets
afgørelse (fredningskortet):
§ 1. Fredningens formål
Fredningen har til formål at sikre Bombardérbillen og andre
sjældne og usædvanlige insekter og deres biotoper for
fremtiden. Endvidere skal fredningen sikre at de landskabelige
værdier i området bevares.
§ 2. Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og
jagthytter o. lign. Der må ikke opstilles campingvogne o. lign.
Fredningen er dog ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige
læskure for kreaturer, når beliggenheden og udformningen er
godkendt af fredningsnævnet.
§ 3. Andre konstruktioner og anlæg
Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg.
Eksempelvis må der ikke anlægges campingplads, sportsanlæg,
skydebane eller oplags- og losseplads. Der må ikke anbringes
tårne, master, vindmøller, hegn, eller skæmmende indretninger.
Endvidere må der ikke føres luftledninger hen over det fredede
område.
§ 4. Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning,
planering, afgravning eller henkastning af affald o. lign. Sten
må ikke fjernes fra arealet og planter og urter må ikke plukkes
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eller opgraves, medmindre det sker som led i naturplejen jf. 5
10.
§ 5. Veje
Der må ikke anlægges nye veje eller foretages omlægning af
eksisterende veje.
§ 6. Vandløb og vådområder
Eksisterende åbne vandløb må ikke rørlægges eller omlægges, og
tilstanden af eksisterende søer og vandhuller må ikke ændres.
§ 7. Arealernes drift.
Eksisterende skovbevoksninger med løvtræ kan vedligeholdes og
gentilplantes med løvtræ. Plukhugst er tilladt. Nåletræ
afvikles efter omdrift og arealerne må herefter ikke yderligere
tilplantes.
Arealerne må ikke sprøjtes med pesticider og må kun tilføres en
begrænset mængde kunstgødning svarende til 42 kg N pr. tdr.
land pr. år, 4 kg P pr.tdr. land pr. år og 13 kg K pr. tdr.
land pr. år.
Arealer, der henligger med vedvarende græs, må ikke yderligere
opdyrkes eller tilplantes. Arealer i omdrift må fortsat dyrkes,
men må ikke tilplantes.
§ 8. Indsamlingsstop
Der indføres indsamlingsstop for insekter i området foreløbigt i 10 år. Bornholms Amt kan dispensere herfra.
§ 9Færdsel m.v.
Offentligheden har, i det omfang der ikke er adgang til
arealerne i medfør af naturbeskyttelseslovens § 24, kun ret til
færdsel og ophold i området efter aftale med den enkelte ejer.
Dog kan Bornholms Amt give konkrete tilladelse til entomologer
til at foretage studier i området så vidt muligt efter aftale
med lodsejeren.
§ 10. Naturpleje
Bornholms Amt kan lade foretage naturpleje og naturgenopretning
til opfyldelse af fredningens formål, herunder fjerne
beplantning og udsætte kreaturer til afgræsning uden udgift for
ejeren. Naturpleje skal foretages med ejerens tilladelse eller
- hvis enighed ikke kan opnås - efter godkendelse af
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fredningsnævnet. Ejeren har ret til selv at foretage den
naturpleje, som amtet ønsker foretaget inden for en af amtet
fastsat frist.
Der henvises til de til enhver tid gældende regler om pleje af
fredede områder for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
551 af 22. Juni 1992.
§ 11. Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i
§§ 2-7 når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål,
jf. Naturbeskyttelseslovens § 50.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag
til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fortegnelse over matrikelnumre, der helt eller delvis omfattes af
Naturklagenævnets afgørelse af 31. August 1998 om fredning af en
bombardérbillelokalitet ved Sose i•Aakirkeby kommune, Bornholms Amt
(sag nr. 97-111/400-0002)
Vestermarie:

Matr. nr. 33a, 34b, 34c, 34d og 34i.
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