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Entomologisk Fagudvalg (EFU)

Status for 2016 og 2017 over insektarter omfattet af de
frivillige populationsbeskyttelser
Denne statusoversigt omfatter de 9 danske arter som er omfattet af frivillige populationsbeskyttelser.
Det drejer sig om følgende arter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svalehale – Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Sortplettet Bredpande – Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
Spejlbredpande – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Rødlig Perlemorsommerfugl – Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Sortbrun Blåfugl – Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Ilia – Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Grå Perikonugle – Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
Bombarderbille – Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758)
Månetorbist – Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

I det følgende er de enkelte arters status uddybet. For dagsommerfuglenes vedkommende er teksten
skrevet af forfatterne, der er kontaktperson for 5 ud af de i alt 6 arter, der er underlagt frivillige
populationsbeskyttelser. For Chloantha hyperici, Brachinus crepitans og Copris lunaris, har vi måtte
alliere os med diverse kontaktpersoner, og æren for teksten der hører under disse arter i denne rapport,
tilfalder de pågældende kontaktpersoner.
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Svalehale – Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Kontaktpersoner: Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard

Figur 1. Papilio machaon, Melby Overdrev d. 12/6 - 2011. Magnus Vest Hebsgaard

Papilio machaon må ikke indsamles som æg, larve eller puppe. Pr. 8.8.2016 også omfattende
imagines.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
2016 var et historisk godt år for arten. Et markant stort træk af arten ramte landet i ultimo maj-primo
juni, grundet hedebølge og vedvarende østlige vinde. Det store træk kan sammenlignes lidt med 1992,
hvor den samme vejrsituation satte gang i et nogenlunde tilsvarende stort træk af arten. Arten er i 2016
observeret i perioden 12/5 - 23/8. Der er samlet set fundet 27 voksne eksemplarer af arten, men hertil
skal der nok regnes en del gengangere, især i Skagen. Det antages derfor at der snarere er tale om 23
voksne eksemplarer af arten. Ud af disse er hele 15 eksemplarer observeret i perioden 31/5 - 9/6. De
bedste hotspots for arten plejer at være Nordjylland, Læsø og Anholt, og dette bærer årets
observationer også præg af. 14 ud af de 23 voksne eksemplarer er netop fundet i denne region. De
resterende observationer stammer fra Djursland, Midtjylland, Vestsjælland, Nordsjælland, Sydsjælland
og Falster. Udover de mange voksne eksemplarer, er der også fundet (minimum!) 11 æg og 6 larver ved
Gentofte Sø samt en enkelt larve ved Hodsager Plantage i Vestjylland.
2017 blev igen et godt år for machaon, dog ikke helt lige så storstilet som 2016. Arten er i 2017
observeret i perioden 19/5 – 28/8. Med forbehold på gengangere, er der samlet set indrapporteret
observationer af 20 eksemplarer af voksne machaon, altså lidt over normalen, men et fald i forhold til
2016. Ud af de 20 indrapporterede eksemplarer, er 10 heraf fra Skagen og omegn. Ydermere bør det
nævnes at en del observationer fra Skagen i maj og juni 2017, slet ikke er blevet indrapporteret. Det er
derfor ikke usandsynligt at antallet af eksemplarer i 2017 ligger en anelse højere, måske op i nærheden
af 25 eksemplarer. De resterende fund af voksne machaon stammer fra Østjylland, Midtjylland,
Nordsjælland, Vestsjælland, Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. Ligesom i 2016 falder hovedparten af
fundene i ultimo maj-primo juni, og hele 14 ud af de 20 voksne eksemplarer af machaon i 2017 er fundet
i indeværende periode. Ud over de voksne eksemplarer af machaon i 2017, bør et fund af 12 larver fra
Bornholm i september også nævnes. Den nøjagtige lokalitet er blevet hemmeligholdt, pga. påstyret
omkring æg-og larve-fundene fra Gentofte Sø i 2016.
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Sortplettet Bredpande – Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
Kontaktpersoner: Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard

Figur 2. Carterocephalus silvicola, Søholt Storskov d. 3/6 - 2015. Emil Blicher Bjerregård

Carterocephalus silvicola er omfattet af et landsdækkende indsamlingsforbud.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
Det lader desværre til at både 2016 og 2017 har været dårlige sæsoner for silvicola, men dette er dog
ikke uventet, grundet artens tilbagegang de senere år. Arten er i 2016 blevet observeret i perioden 22/5
- 5/6, hvor der maksimalt er observeret 4 eksemplarer pr. observation, hhv. d. 22/5 & d. 3/6. Især er det
bekymrende at der kun er observeret 4 hunner, og her er gengangere ikke medregnet.
I 2017 er silvicola observeret i perioden fra 26/5 – 31/5, hvor der maksimalt er observeret 5 eksemplarer
pr observation d. 31/5. Det mest bekymrende er at der ikke er observeret én eneste hun i 2017. Arten er
desuden eftersøgt forgæves på de gammelkendte lokaliteter ved Hydeskov & Hamborg Skov i 2016 og
2017. På begge lokaliteter er arten eftersøgt ad flere omgange siden de ”sidste” dyr blev set i 2010. Da
arten er svær at eftersøge, bør det dog ikke opgives, at arten fortsat findes i disse skove. Udover
fundene fra Søholt Storskov, er der også fundet et enkelt eksemplar i Favrsted Skov d. 5/6 – 2016. Det
formodes at arten er i overhængende fare for at blive den næste uddøde danske dagsommerfugl.
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Spejlbredpande – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Kontaktpersoner: Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard

Figur 5. Heteropterus morpheus, Bøtø Plantage d. 7/7 - 2016. Emil Blicher Bjerregård

Heteropterus morpheus er omfattet af indsamlingsforbud på hele Falster.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
I 2016 og 2017 er arten desværre kun fundet på sin kernelokalitet ved Bøtø Plantage, primært i den
store rydning nær parkeringspladsen. Observationerne i 2016 fandt sted i perioden 5/7 – 21/7.
Lokaliteten har været i kraftig tilgroning, især i 2015 og 2016, og bestanden virker også markant
decimeret som følge af dette. Der er maksimalt observeret 11 eksemplarer pr. observation i 2016, hhv.
d. 10/7 & 14/7.
I 2017 er den store rydning ved parkeringspladsen blevet ryddet fuldstændig og belagt med flis.
Heldigvis er der stadig nogle yderområder der er bevaret, især ud mod Bøtø Nor, så morpheus findes
stadig fåtalligt på lokaliteten. I 2017 finder observationerne sted i perioden 5/7 – 24/7. Der er maksimalt
observeret 8 eksemplarer pr. observation d. 9/7. I både 2016 og 2017 er morpheus er blevet forgæves
eftersøgt ved Teglskov på det nordøstlige Falster, hvor arten ikke er set siden 2014. Om der fortsat er liv
i den hemmelige population på Lolland, skal være uvist. Arten bør eftersøges på nye lokaliteter fremover
især på Lolland, Falster og Møn.
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Rødlig Perlemorsommerfugl – Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Kontaktpersoner: Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard

Figur 6. Boloria euphrosyne, Søholt Storskov d. 14/5 - 2016. Emil Blicher Bjerregård

Boloria euphrosyne er omfattet af et landsdækkende indsamlingsforbud.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
Det kommer næppe som nogen overraskelse at det i 2016 og 2017 primært er gået ned af bakke med
euphrosyne i Danmark. I 2016 er euphrosyne observeret i perioden 12/5 - 31/5, og er blot blevet
observeret på følgende 5 lokaliteter: Store Bøgeskov (Midtsjælland), Søholt Storskov (Lolland),
Hovedskov (Falster), Mellemskoven (Falster) og Corselitze Østerskov (Falster).
I 2017 er euphrosyne observeret i perioden 12/5 – 5/6, og er observeret på de samme 5 lokaliteter som i
2016 samt også Favrsted Skov, hvor euphrosyne ellers sidst blev set i 2015. I Hydeskov på Lolland hvor
arten ellers forekom i 2015, er den desværre ikke genfundet i 2016 eller 2017, trods eftersøgning.
Maksimale forekomster på de 6 lokaliteter i 2016 og 2017, hvor arten er observeret på, lyder: Store
Bøgeskov 60 eksemplarer d. 21/5 – 2017, Søholt Storskov 15 eksemplarer d. 22/5 – 2016, Favrsted Skov
3 eksemplarer d. 15/5 – 2017, Hovedskov 12 eksemplarer d. 22/5 – 2016, Mellemskoven 1 eksemplar d.
24/5 – 2016 samt ligeledes 1 eksemplar d. 25/5 – 2017 og Corselitze Østerskov 20 eksemplarer d. 25/5 –
2017. Især antallet for sidstnævnte lokalitet er meget glædeligt, da man indtil 2017 troede at der blot
var tale om en lille fragmenteret bestand. Men euphrosyne har altså tilsyneladende fået en
opblomstring i området, hvilket er meget glædeligt. Til gengæld er arten lige ved at uddø i
Mellemskoven, og det samme er desværre ved at ske i Hovedskov, hvor rydningerne hvor euphrosyne
forekommer, under kraftig tilgroning, hvilket også kan mærkes på individtallet derfra (eksempel: 85
eksemplarer observeret d. 17/5 – 2014).
Det må desværre vurderes at euphrosyne er en god kandidat til at være den næste i rækken over alt for
mange uddøde danske dagsommerfugle. Trods artens kollaps de seneste 20-25 år især, bør euphrosyne
eftersøges mere intensivt på nye og gammelkendte lokaliteter i 2017 på Midt- og Sydsjælland samt
Sydhavsøerne.
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Sortbrun Blåfugl – Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Kontaktperson: Tom Nygaard Kristensen

Figur 3. Aricia artaxerxes, Tornby Strand d. 20/6 - 2015. Emil Blicher Bjerregård

Aricia artaxerxes må ikke indsamles i hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals.
Kun området ved Tornby Strand er ikke omfattet.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård, Magnus Vest Hebsgaard og Tom Nygaard Kristensen)
Både 2016 og 2017 ser ud til at være to ganske normale år for artaxerxes. Observationsperioden i 2016
strækker sig fra 11/6 - 20/7, og er samlet set observeret på følgende 4 lokaliteter: Skiveren, Vester
Tversted, Tannisby Strand og Tornby Strand. Der er maksimalt observeret 29 eks. d. 3/7 ved Tornby
Strand. I 2017 strækker observationsperioden sig fra 27/6 – 19/7. Der er maksimalt observeret 5
eksemplarer pr. observation d. 1/7 ved Skiveren.
Udover de selvsamme 4 lokaliteter hvor arten også blev observeret i 2016, er artaxerxes i 2017 også
fundet omkring Kjul Strand og Stenbjerg lige syd for Hirtshals. Selvom artaxerxes ikke er observeret i år
ved Nørlev Strand og Mårup Strand, må det forventes at arten fortsat forekommer disse steder. Der er
foretaget plejetiltag ved Hjørring Kommune (biolog Laus Gro-Nielsen) ved Hirtshals, hvor man pga. en ny
indfaldsvej i 2015 som græstørv har flyttet 3000 kvadratmeter biotop med larvefoderplanten blodrød
storkenæb. Græstørvene har slået an, men sortbrun blåfugl har dog ikke været set siden, og der er
angiveligt ikke søgt meget efter den. Naturstyrelsens biolog i Nordjylland, Bjarke Huus Jensen, har
meddelt, at havet ved Skiveren de seneste år har ædt sig yderligere meget ind, og ca. 5 ha artaxerxeshabitat er væk. Ved Uggerby Ås udløb er det stort samme situation og også ved Kjul Å, men det vides
ikke, hvor meget artaxerxes er berørt de sidste steder. Naturstyrelsen har planlagt yderligere pleje i
området.
Alt i alt synes arten at trives nogenlunde ved Tornby Strand, hvilket også fremgår af observationerne. Jeg
vil fortsat kraftigt anbefale indsamlingsstop på det tidligere nævnte område, men også at udvide det til
at indbefatte hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals, idet der i disse områder af
myndighederne foretages plejetiltag, og således er det i praksis kun Tornby Strand (hvor bestanden har
det godt, og hvor der ikke er erosion af biotopen), der er fritaget. Fremover bør artaxerxes i langt højere
grad eftersøges på nye og gammelkendte lokaliteter i Nordjylland.
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Ilia – Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Kontaktpersoner: Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard

Figur 4. Apatura ilia, Pinseskoven (Vestamager) d. 7/7 - 2014. Emil Blicher Bjerregård

Apatura ilia må ikke indsamles i Pinseskoven på Vestamager.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
Der opfordres til eftersøgning og registrering af arten andre steder. Arten findes fortsat kun (så vidt
vides) i Pinseskoven på Vestamager, selvom man må forvente at arten burde kunne etablere sig andre
steder i det østlige Danmark. Især med tanke på artens ekspansion siden 2011, hvor arten også er
fundet på flere lokaliteter i Sverige. Bestanden på Vestamager er fortsat stabil, og vi vurderer at ilia på
ingen måde er truet, da arten er mobil, stiller ikke ret mange krav til dens levested, og tilsyneladende
sagtens kan klare det danske klima. I 2016 er ilia observeret i perioden 28/6 - 1/8, og der er maksimalt
observeret 15 eks. pr. observation, d. 1/7.
I 2017 er ilia observeret i perioden 9/7 – 14/8, og der er maksimalt observeret 8 eksemplarer pr.
observation, d. 22/7. Ilia bør i langt højere grad fremover eftersøges på nye lokaliteter på Sjælland,
Sydhavsøerne og ikke mindst Bornholm.
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Grå Perikonugle – Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
Kontaktperson: Knud Bech

Figur 7. Chloantha hyperici, Rødbyhavn d. 25/8 – 2016. Erik Steen Larsen.

Chloantha hyperici må ikke indsamles i noget stadie på artens kernearealer i Rødby og Kroghage,
Gedser.
(Tekst ved Emil Blicher Bjerregård, Knud Bech & Magnus Vest Hebsgaard)
I 2016 er der observeret 1 eksemplar d. 1/6 og 2 eksemplarer d. 25/8, alle ved Rødbyhavn. I 2017 er der
blot observeret ét eneste eksemplar ved Rødbyhavn d. 22/5. Det siges at lokaliteten ved Kroghage,
Gedser stort set er væk, da det i dag er parkeringspladser der dominerer området. Arten er heller ikke
set på lokaliteten siden 2010. Om hyperici fortsat findes ved Kroghage, skal være usagt. Grundet de
meget få observationer de senere år, ønsker EFU at opretholde artens nuværende beskyttelse både ved
Rødbyhavn og Gedser.
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Bombarderbille – Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758)
Kontaktperson: Mogens Hansen

Figur 8. Parring af Brachinus crepitans, Sose d. 23/5 – 2015. Mogens Hansen

Brachinus crepitans må ikke indsamles i nogen stadier på den eneste kendte, fredede lokalitet ved
Sose på Bornholm.
(Tekst ved Mogens Hansen, redigeret af Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
Der er ikke foretaget egentlig overvågning i 2015, 2016 eller 2017. Seneste grundige undersøgelse af
forekomsten af crepitans, er foretaget i maj 2014, og altså efter at kommunen i en årrække har
gennemført plejeforanstaltninger af området. En konklusion på effekten heraf er, at i nogle områder er
der sket en væsentlig forbedring i forekomsten af crepitans. Der blev, i de 16 dage undersøgelse stod på,
iagttaget 364 eksemplarer af crepitans. Sammenholdes det med undersøgelse fra 1990, der strakte sig
over 14 dage, og hvor der blev fundet ca. 150 eksemplarer, er der tale om en overraskende fremgang,
ikke mindst fordi der i den mellemliggende periode frem til denne undersøgelse tilsyneladende har være
tale om markant tilbagegang for arten. Det skal især bemærkes, at plejen af området er gået væk fra en
hårdhændet pløjning og harvning i foråret, der falder sammen med crepitans forplantningstid. Der er en
del områder inden for fredningen, som foreslås inddraget i jordbearbejdning. Kommunen er desuden
blevet opfordret til at have fokus på, at stendigerne i området ikke dækkes af brombær eller anden
opvækst. Rapporten peger mere detaljeret på en række forslag.

Side | 10

Entomologisk Fagudvalg (EFU)
Månetorbist – Copris lunaris (Linnaeus, 1758)
Kontaktperson: Roland Jacobsen

Figur 9. Copris lunaris, Nordby Bakker (Samsø) d. 10/5- 2011. Morten DD
Hansen

Copris lunaris er omfattet af et landsdækkende indsamlingsforbud.
(Tekst ved Roland Jacobsen, redigeret af Emil Blicher Bjerregård & Magnus Vest Hebsgaard)
Efter at Morten DD Hansen genfandt lunaris for Danmark i 2009, har Roland Jacobsen genfundet den
hvert år siden i antallet fra 1-8 individer. Roland har især fundet den på syd- og østsiden af Føldals
Bakke, men også ved foden af telegrafbakken. Det bør nævnes at der primært er blevet eftersøgt lunaris
i halvtørre kokasser, da man ikke har ønsket at ødelægge ynglekamre. Arten er også eftersøgt en del i
Møgelskår-området hvor den tidligere er fundet, men foreløbigt uden held. Skov- og Naturstyrelsen, der
ejer arealerne, har lavet græsningsaftaler med lokale landmænd, men hvis det er for koldt i april, eller
der ikke er græs nok, kommer køerne først langt hen i maj, hvad der er noget sent for månetorbisten.
Den burde let kunne sprede sig, men foreløbigt lader det ikke til at være tilfældet. Eftersøgningen vil
fortsætte i 2018.
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