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Status over udvalgte arter 2008 
 
 
Denne statusoversigt omfatter de 23 danske arter som er fredede, EF habitatarter eller som er 
omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger. Oversigten omfatter endvidere en enkelt art (Sort 
ildfugl), som tidligere har været omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger. Begrænsningen 
blev ophævet idet arten ikke længere vurderedes at være truet. Efterfølgende er der på EU plan 
besluttet en midlertidig ophævelse af braklægningsordningerne, hvilket kan få betydning for artens 
danske udbredelsesforhold. 
 
Det drejer sig om følgende arter: 
 

• Mnemosyne – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 
• Svalehale – Papilio machaon Linnaeus, 1758 

• Enghvidvinge – Leptidea reali (Reissinger, 1989) 
• Stor ildfugl – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
• Sort ildfugl – Lycaena tityrus (Poda, 1761) 
• Sortplettet blåfugl – Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 
• Violet perlemorsommerfugl – Boloria dia (Linnaeus, 1758) 
• Hedepletvinge – Euphydras aurinia (Rottemburg, 1775) 
• Perlemorrandøje – Coenonnympha arcania (Linnaeus, 1761) 
• Herorandøje – Coenonnympha hero (Linnaeus, 1761) 
• Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 
• Grå perikonugle – Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) 
• Eremit – Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 
• Eghjort – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
• Violsmælder – Limoniscus violaceus (Müller, 1821) 
• Bombarderbille – Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) 
• Bred Vandkalv – Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 
• Lys Skivevandkalv – Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 
• Grøn Mosaikguldsmed – Aeshna viridis Eversmann, 1836 
• Grøn Kølleguldsmed – Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 
• Åkande-kærguldsmed – Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
• Østlig kærguldsmed – Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 
• Stor kærguldsmed – Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
• Stellas mosskorpion – Anthrenochernes stellae (Lohmander, 1938) 

 
I det følgende er de enkelte arters status uddybet. 
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Mnemosyne – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 
Tekst ved Per Stadel Nielsen 

 

 
Foto: Tom Nygaard Kristensen © 

 
 

Svalehale – Papilio machaon Linnaeus, 1758 
Tekst ved Uffe Terndrup 

 

 
Foto: Uffe Terndrup © 

 
Habitat  
Vandhuller/moser/enge/strandenge med kærsvovlrod / angelica 
 
Status 2006   
Fluktuerende art. Ingen fast bestand i Danmark for indeværende. I 2006 er der en observation af 4 
eksemplarer (Møn, Læsø, Nordsjælland (2 eks. Hillerød og Vestskoven)). 
 
Status 2007 
Fluktuerende art. Ingen fast bestand i Danmark for indeværende. I 2007 observeredes 3 eksemplarer 
(Skagen, Jyderup Lyng og Nykøbing Falster)  
 
Status 2008 
Fluktuerende art. Ingen fast bestand i Danmark for indeværende. I 2008 observeredes 8 
eksemplarer, alle strejfende imagines/ individer, hvor tyngden af observationer er omkring Skagen, 

Legal status: Ingen. Arten er imidlertid 
omfattet af en frivillig indsamlings-
begrænsning i DEF regi. Arten kan ifølge 
denne indsamles, dog højst 1 eksemplar pr. 
person pr. år pr. lokalitet. Arten må ikke 
indsamles i præimaginale stadier på 
vildtvoksende planter i Danmark. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som RE (Uddød i Danmark). 
 
 

Legal status: Fredet, omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag IV, omfattet af Bern 
konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som RE (Uddød i Danmark). 
Senest meldt fra 1961 (Jægerspris Nordskov, 
Nordsjælland). 
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og tilmed er det måske er samme individ, der er set 4 gange. Hvis det forholder sig sådan, er der 
blot tale om 5 imagines. Kilde: Bugbase samt Fugle & Natur. 

 
25-05-08 Skagen, Flagbakken NEJ 1 imago Jacob Niss 
25-05-08 Skagen, Flagbakken NEJ 1 imago Jørgen Christensen 
26-05-08 Skagen Klit plantage NEJ 1 imago Jørgen Munk 
27-05-08 Mejlgård Skov EJ 1 imago Morten DD Hansen 
03-06-08 Grenen Skagen NEJ 1 imago Jørgen Munk 
04-06-08 Melby Overdrev NEZ 1 imago Flemming Lang 
23-07-08 Stubbekøbing LFM 1 imago Svend Mortensen 
31-+7-08 Tårnby NEZ 1 imago Fredertik Wibrand 
 
 

Enghvidvinge – Leptidea reali (Reissinger, 1989) 
Tekst ved Jens Meulengracht-Madsen og Morten Top-Jensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitat  
Skovenge og lysninger samt rabatter langs skovveje, hvor foderplanterne gul fladbælg, Lathyrus 

pratense, kratfladbælg, L. montanus og kællingetand, Lotus corniculatus gror. 
 
Habitatstilstand og bestandsudvikling 
Artens habitat på dens sidste danske levested i Almindingen, Bornholm, er gennem de senere år 
formentlig ødelagt af græsopvækst, der har overskygget enghvidvinges foderplanter. Dette har ført 
til den stærkt negative bestandsudvikling gennem det sidste ti-år. 
 
Status 2006 
Enghvidvinge er sidst set på Fembrovej i dennes østlige ende 3. juni 2004. Trods ihærdige 
eftersøgninger på de bedste tidspunkter af dagen, tidlig formiddag og sen eftermiddag, på velegnede 
flyvedage, er arten ikke set på dens sidste levested i Almindingen i 2005, 2006, 2007 eller 2008. 
Den må derfor efter al sandsynlighed anses for uddød i Danmark 
 

Legal status: Ingen. Arten er imidlertid omfattet af en frivillig indsamlingsbegrænsning i DEF 
regi. Begrænsningen omfatter et totalt indsamlingsstop i Almindingen på Bornholm. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark kategoriseret som CR (Kritisk truet). 
 

Forekomstområde: Bornholm 
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Stor ildfugl – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
Tekst ved Per Stadel Nielsen 

 

 
Foto: Tom Nygaard Kristensen © 

 
 

Sort ildfugl – Lycaena tityrus (Poda, 1761) 
Tekst ved Tom Nygaard Kristensen & Michael Kavin 

 

 
Foto: Tom Nygaard Kristensen © 

 
Habitat 
Tørre overdrev og let fugtige enge med foderplanterne rødknæ og syre. I Danmark på Bøtø Nor og 
Falsterdiget. 
 
Status 2006 
1. generation startede 4. juni med mange eksemparer (Niels Rasmussen). Herefter flere meldinger 
med adskillige eksemplarer, dog kun et enkelt fra selve diget. 
2. gen. Startede 22. juli med 4 stk (Lars Andersen & Co.) Herefter flere meldinger om mange (ofte 
30) eksemplarer på de bedst kendte lokaliteter. 
 
Arten flyver i flere spredte småkolonier på den østlige del af Bøtø Nor (især vest for Bøtøgaardsvej) 
og på diget. Den forekommer ikke umiddelbart truet. 
 

 
Legal status: Ingen 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som VU (Sårbar). 
 
 

 
Legal status: Fredet, omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag II+IV, omfattet af 
Bern konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som RE (Uddød i Danmark). 
Senest meldt fra 1955 (Horreby Lyng, 
Falster). 
 
 

Forekomstområde: Sydfalster 
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Status 2007 
Første fund 6. maj (Søren Dyrsted) og 10 stk. 15. maj (Klaus Hermansen) (ikke flere fund i første 
gen., hvor der angiveligt ikke har været mange nede at lede efter den). Anden generation fløj 15. 
juli til 6. september. Der blev dette år set færre individer end sidste år, men der er dog meldt ca. 80 
observerede individer på Sydøstfalster (Macrosfundlistedatabasen og Fugle&Naturs hjemmeside), 
hvilket det generelt dårlige vejr taget i betragtning må siges at være pænt. Arten findes fortsat ikke 
truet. 
 
Status 2008 
Fundet i Bøtø området fra Gedesby i syd til den nordlige ende af Bøtø diget samt i 
brakmarksområdet i Bøtø Nor. Arten er registreret i følgende perioder: 9.-25. maj (15 eksemplarer), 
12. juli – 16. august (ret talrig) samt 3.-25. september (14 eksemplarer). Arten findes fortsat ikke 
truet. 
 

Sortplettet blåfugl – Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 
Tekst ved Per Stadel Nielsen 

 

 
Foto: Tom Nygaard Kristensen © 

 
Habitat 
Overdrev, klitter og heder med timian og/eller merian.  
 
Status 2006 
Udvikling i 2006: På grund af den meget varme sommer var arten meget hurtigt færdig med sin 
hovedflyvetid. Ved optælling på Møn d. 16/7, var der kun relativt få individer, mest slidte 
æglæggende hunner, tilbage. Der foreligger således ikke en pålidelig vurdering af bestandsstør-
relsen i 2006. Det skønnes dog, at arten har fløjet i pænt antal, dog ikke så talrig som det foregående 
år. Den sidste observation i 2006 er d. 24/7. 
 
I forbindelse med optællingen konstateredes imidlertid æglæggende hunner i to naboområder, hvor 
arten for første gang blev observeret i 2005 og 2004. Den må derfor anses for at have etableret sig 
disse steder. 
  
Planerne om en genetablering af arten i Jydelejet kunne, på grund af den varme sommer og fordi 

 
Legal status: Fredet, omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag IV, omfattet af Bern 
konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som CR (Kritisk truet). 
 
 

Forekomstområde: Møn 
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arbejdet med genopretning af overdrevet på bakkerne blev forsinket, ikke gennemføres. Men 
forhåbentlig kan forsøget gennemføres i sommeren 2007. 
 
Artsstatus pr. ultimo 2006: Der er kun dokumenteret kendskab til en enkelt dansk lokalitet, nemlig 
Høvblege/Mandemarke overdrevet på Møn. Det vurderes, at arten alt andet lige her er inde i en 
positiv udvikling, hvor bestanden breder sig til egnede steder på naboarealerne til det klassiske 
kernehabitat.  
 
Dette er sket på baggrund af en særlig indsats fra danske entomologer, der i flere år har foretaget 
naturpleje for at sikre arten. Indsatsen har bl.a. ført til, at den danske stat har erhvervet arealer i 
tilknytning til den oprindelige lokalitet og gennemført naturgenopretning på disse, således at 
lokalitetens størrelse er øget væsentligt. 
 
Det kan ikke afvises, at arten stadig har en eller flere bestande i Thy og Hanherrederne. Der er 
behov for en systematisk eftersøgning på egnede lokaliteter i disse områder.  
 
Status 2007 
Artsstatus 2007 på Møns Klint: Lokaliteten har været besøgt ca. 8 gange fra medio juni til primo 
august. Det gennemgående dårlige vejr i perioden har vanskeliggjort observationer, og det var ikke 
muligt at opnå optællinger som i tidligere år.  
 
De første eksemplarer af blåfuglen blev observeret d. 20. juni, det var 6-8 nyklækkede eksemplarer, 
og sandsynligvis har arten været fremme nogle dage før pga. det tidlige forår. Det sidste eksemplar 
blev observeret d. 1. august. 
 
Foruden observationer i selve Høvblege Bakker, blev arten i lighed med de foregående 3-4 år 
observeret på Kongsbjergs syd- og vestside, hvor flere æglæggende hunner blev set. Af tidsmæssige 
grunde er der ikke observationer fra Mandemarke Bakker, hvor arten blev observeret i 2006, men 
bakkerne er, efter at græsningstrykket er reduceret og takket være den regnrige forår/-sommer, 
præget af et flot blomsterflor, med lokalt meget store mængder timian. 
 
Da der ikke er udført mere systematiske optællinger i 2007, er det meget svært at bedømme 
populationsstørrelsen i Høvblege sæsonen 2007, men d. 4/7 observeredes anslået 30 individer i 
selve Høvblege i halvgodt vejr, så formodentlig har arten ikke været meget talrig som i 2006, men 
har haft en gennemsnitlig bestand. 
 
Genetablering af en population: Først i juli indsamledes et mindre antal hunner i Høvblege til 
æglægning. Heraf lykkedes det at få ca. 25 larver frem til adoptionsstadiet. Larverne blev først i 
august udsat på en egnet lokalitet med rigelig forekomst af værtsplante og værtsmyre i Jydelejet. 
Der er i efteråret 2007 af skovdistriktet foretaget yderligere omfattende rydninger af krat og træer 
med henblik på genoprettelse af overdrevsarealer både i Jydelejet og Høvblege Bakker. 
 
Status 2008 
Sortplettet blåfugl var i 2008 igen tidligt fremme, idet et enkelt eksemplar blev observeret på 
Høvblege d. 12. juni og allerede d. 16. og 17. juni observeredes hhv. 2 og 5 eksemplarer, heraf 
enkelte æglæggende hunner på både Høvblege og Kongsbjerg. 
 
Artens synes at have haft hovedflyvetid i de to første uger af juli, hvilket er normalt. D. 4. juli 
observeredes 8 eksemplarer og d. 13/7 ca. 10 eksemplarer, begge dage blev Høvblege Bakker 
gennemgået meget grundigt i flere timer. Der foreligger ikke oplysninger om senere besøg på 
lokaliteten, så det er uvist om arten har været fremme senere i juli. 
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Det er påfaldende, at arten har været meget fåtallig i 2008, med observeret antal individer som i 
perioden 1992-1996 og en forklaring på denne tilsyneladende meget lille population i 2008, er 
vanskelig at give, da flere forhold kan spille ind. Det har været glædeligt igen i 2008 at se arten 
yngle flere steder på Kongsbjerg, hvor den må siges at have fået godt fodfæste med merian som 
værtsplante. Derimod er der ingen observationer fra Mandemarke Bakker i 2008, men bakkerne er 
også kun besøgt en gang, dog på en dag med fint vejr og hvor arten blev observeret andre steder. 
 
Blomstringen af timian og merian har i 2008 været moderat god, nærmest gennemsnitlig med en del 
blomsterende småplanter af timian på Høvblege og på Kongsbjerg meget blomstrende merian. I 
Mandemarke Bakker blomstrede timian også gennemsnitligt på Flagbakkens syd- og vestside. 
 
I august 2007 blev der udsat ca. 25 larver i Jydelejet på en velegnet lokalitet, og d. 18/6-2008 blev 
der observeret en friskklækket han på stedet. Der foreligger desværre ikke andre observationer, men 
der kan let have været flere individer fremme, da lokaliteten kun er blevet besøgt yderligere 2 
gange, d. 26. juni og d. 4. juli. 
 
Såfremt forholdene tillader det, er det planen i 2009 at udsætte yderligere individer i Jydelejet i 
form af æglæggende hunner. 
 
Violet perlemorsommerfugl – Boloria dia (Linnaeus, 1758) 
Tekst ved Tom Nygaard Kristensen 

 

 
Foto: Tom Nygaard Kristensen © 

 
Habitat 
Tørre og halvtørre overdrev eller evt. let fugtige enge med foderplanterne viol og stedmoderblomst.  
I Danmark kun på Falsterdiget. 
 
Status 2006 
I 2006 er der en observation af 3 eksemplarer 14. maj (1. generation) (Steffen Johansen) og i 2. uge 
i juli har nordmanden Rune Christensen, der var med til at finde arten i 2003, set 3 eksemplarer. 19. 
august  er der meldt 1 stk. (Michael Andersen & Erik Hauritz) og 20 august  4 stk (Michael 
Nielsen). Lokaliteten Falsterdiget nord og syd for Marielyst har jævnligt været besøgt i hele 
flyvetiden inkl. september (Thore Svensson, Niels Rasmussen, Tom Nygaard Kristensen) uden, at 
der der er fundet flere eksemplarer. 

Legal status: Ingen. Arten er imidlertid 
omfattet af en frivillig indsamlings-
begrænsning i DEF regi. Arten kan ifølge 
denne indsamles, dog højst 1 eksemplar 
pr. person pr. år pr. lokalitet. Ægbærende 
hunner bør skånes. Falsterdiget anses for 
at være én lokalitet. 
 
Rødlistestatus: Ikke bedømt (NE), men 
må betegnes som kritisk truet (CR). 
 

Forekomstområde: Sydfalster 
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Man kan kun gisne om årsagen. Formentlig er der såvel en klimatisk faktor i form af  en kold vinter, 
idet den danske lokalitet ligger over den normale nordgrænse i det vestlige udbredelsesområde.  
Sprøjtning for 2-kimbladede flere steder i det sydlige flyveområde (hvad man angiveligt ikke har 
gjort tidligere) er antageligt også en medvirkende årsag (Thore Svensson, Bjarne Skule). 
 
Status 2007 
Der foreligger ingen observationer fra 2007 selv om der har været ledt meget efter den (en enkelt 
melding om 3 individer er ikke godkendt, da det utvivlsomt har drejet sig om arten brunlig 
perlemorssommerfugl), og arten må befrygtes uddød. Hvad årsagen har været kan der kun gisnes 
om, men formentlig en kombination af klimaet og sprøjtning i en del af arten flyveområde. 
 
Status 2008 
Ingen observationer trods eftersøgning. 
 

Hedepletvinge – Euphydras aurinia (Rottemburg, 1775) 
Tekst ved Flemming Helsing 

 

 
Foto: Flemming Helsing © 
 
Habitat  
Næringsfattige jorder, såsom hedelavninger, tørvemoser og -enge, grønsværsklitter, og 
trykvandspåvirkede bakkeskråninger med græsoverdrev.  
 
I Vendsyssel er arten især knyttet til rimmer-dobber terræn, hvor den yngler på overgangen imellem 
de tørre rimmer med hede/overdrev og fugtige dobber med eng/mose, eller på vekselvåd arealer på 
opdyrkede rimmer- og dobber.  
 
Forekomstarealerne er typisk små, mere eller mindre sammenhængende, og arten forekommer ofte 
koncentreret på spredte pletter, der i nogen grad kan flytte sig fra år til år. De kan være opdelt i 
delområder med bestande af værtsplanten djævelsbid der fungerer som opvækstområder for 
larverne, og tilgrænsende delområder med nektarplanter til imago.     
 
Arten yngler ofte i overgangszonen mellem forskellige naturtyper og successionsstadier, f.eks. 
mellem fugtige og tørre arealer, langs hegnslinien imellem græssede- og ugræssede arealer, eller 
imellem lysåbne og mere tilgroede arealer. Desuden kan den findes på kulturpåvirkede naturarealer 
hvor jorden tidligere har været forstyrret, såsom gamle markveje og spor, tidligere opdyrkede 
arealer der nu er taget ud af omdrift, ol.  
 
Værtsplanten djævelsbid, skal stå på solrige steder med læ. Den foretrukne vegetationshøjde 
omkring larvernes værtsplanter synes at være min. 5 cm og maks. 30 cm (artens tålegrænse overfor 

Legal status: Fredet, omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag II, omfattet af Bern 
konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som CR (Kritisk truet). 
 

Forekomstområde: Nord- og Nørrejylland 
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høj vegetation synes at være størst i finløvet vegetation, såsom bølget bunke, og mindre i mere 
bredbladet urtevegetation).  
 
Foruden forekomst af djævelsbid er sommerfuglen afhængig af blomstrende urter, der fungerer som 
nektarplanter for imago. Artsudbuddet af nektarplanter varierer betydeligt imellem lokaliteterne. 
Artens flyvetid og nektarplanternes blomstringstid er ikke sammenfaldende fra år til år. Dette 
understreger betydningen af et varieret artsudbud af blomstrende urter. Imago benytter til gengæld 
et alsidigt udvalg, bl.a. tormentil, gåse potentil, alm. røllike, bidende ranunkel, lav ranunkel, lav 
skorzoner, mose troldurt, guldblomme, håret høgeurt, vild kørvel, tyttebær, trævlekrone, kødfarvet 
gøgeurt, maj-gøgeurt, og purpur-gøgeurt.  
 
Status 2008 
Neden for følger en oversigt over samtlige kendte aktuelle forekomstarealer. 
 

Lokalitetsbetegnelse 
Forkomstareal, 
ca. ha Bemærkninger 

  

Hjeds Kær* 3    
Himmerlandske Heder 46    
Aalbæk Klitplt.* 8    
Strandby 14    
Tålshave-, Råsig Mose 60    
Rendborg 20    
Napstjært Mose og Jerup 
Hede 

50 
 

  

Napstjært enge mv. 17    

Tranum-Sandmosen* 

 
 
 
 
125 

Et udbredelsesområde på 
ca. 5000 ha – reelt 
bestående af en række 
mindre forekomstarealer 
med et skønnet samlet 
størrelse på 1-5% af 
udbredelsesområdet.  

  

Lodskovvad, og Simon 
Skivers Klit* 

 
 
5 

Enkelt fund af larve og 
imago – sandsynligvis 
af/fra strejfende individer. 
Kan ikke findes hvert år på 
lokaliteten 

  

Jerup Strand* 8    

Jennet Gunger 

 
 
 
2 

Enkelt fund af larve og 
imago – sandsynligvis 
af/fra strejfende individer. 
Kan ikke findes hvert år på 
lokaliteten 

  

Råbjerg Mose 15    
Total 373    

Arten kan naturligvis fortsat leve overset her og der indenfor det eksisterende udbredelsesområde, 
så et forekomstareal på ca. 500 ha (5 km2), er sandsynligvis et realistisk bud på hvordan 
virkeligheden ser ud i 2008. 
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Samtlige arealgengivelser medtager både registrerede larvespind (yngleområder) og imago 
(fourageringsområder) som ikke nødvendigvis er sammenfaldende. Desuden er samtlige 
arealgengivelser opgjort i overordnede linjer, hvorfor det reelle aktuelle forekomstareal i de fleste 
tilfælde er mindre, set ud fra et enkelt års observationer. Imidlertid kan arten i nogen grad flytte sig 
rundt på lokaliteterne over en årrække, hvorfor det er væsentligt ikke at opgive arealangivelserne 
for snævre – ud fra et enkelt års observationer.   

I 2000 kendtes 8 aurinia-lokaliteter (Asbirk 2000). Disse lokaliteter er markeret med * i 
ovenstående tabel. I den efterfølgende periode, som stort set svarende til perioden 1999 til 2008, er 
arten fundet fra enkelte ny lokaliteter, og især fra adskillige ny forekomstarealer i tilknytning til 
allerede kendte forekomstarealer. F.eks. er det samlede kendte forekomstareal i Napstjært Mose 
forøget flere hundrede % siden 2000. Antallet af lokaliteter er således afhængigt af hvor finmasket 
underopdeling der anvendes, f.eks. kan Råbjerg Mose underopdeles i 3 mindre lokaliteter: 
Blæsbjergvej, Store Rød, og Granly.  

I perioden 1999-2008 er aurinia forsvundet fra 1 selvstændig lokalitet, nemlig Skrædderengen. 
Desuden er forekomstarealet indskrænket nogle steder, men som sagt udvidet andre steder 

Fund af arten i perioden 1999-2008 fra ny lokaliteter og forekomstarealer, må hovedsagligt 
tilskrives de senere års store opmærksomhed på arten gennem NOVANA-artsovervågning og 
Lifeprojekt ASPEA, der har resulteret i opdagelse af adskillige nye forekomstarealer. Disse nye 
forekomstarealer repræsenterer sandsynligvis i langt højere grad hidtil oversete forekomster, end 
nyindvandrede populationer eller metapopulationer.  
 
Herudover kan der være sket en vis spredning i kraft af de senere års gode vejr i flyvetiden og i 
kraft af målrettet naturpleje igennem Lifeprojekt-ASPEA hovedsagligt på Lundby Hede og i 
Napstjært Mose, Napstjært Enge og Tolshave Mose. Der har resulteret i udvidelse af egnede 
levesteder, foruden pleje af de eksisterende.  
 
Tilstedeværelse af egnede levesteder er afgørende for artens mulighed for at etablerer ny 
forekomstarealer. Herudover synes godt vejret i flyvetiden, og et sammenhængende netværk af 
lysåbne naturtyper, at være de mest betydende miljøfaktorer for artens spredningsevne. Endelig må 
mulighederne for spredning antages at være størst i særlige hyppighedsår med særlig høj tæthed af 
voksne sommerfugle.    
 
2006, 2007 og 2008 var kendetegnet ved ekstraordinært mange solskinstimer og høje temperaturer i 
dagtimerne, igennem hele flyvetiden. I 2007 var vejret godt fra ca. en uge ind i flyvetiden, i 2006 og 
2008 igennem hele flyvetiden. 
 
Det tørre og solrige vejr bevirkede at sommerfuglene var meget aktive igennem hele dagen. 
Sommerfuglene kunne ses flyve fra 9-10-tiden om formiddagen til 20-tiden om aftenen. 
Sommerfuglene blev hurtigere slidte end normalt, og flyvetiden var kort, ca. tre uger.  
 
Det høje aktivitetsniveau har sandsynligvis resulteret i større spredningsevne end normalt, med 
mulighed for at kolonisere nye arealer med egnede livsbetingelser, enten sporadisk eller mere 
permanent.  
 
I 2008 fandtes flyvende hedepletvinger i Napstjært Mose på nye områder imellem eksisterende 
delbestandene, som Frederikshavn Kommune har ryddet for tætte bevoksninger af træer og buske. 
Djævelsbid har endnu ikke etableret sig på disse nyryddede arealer, ligesom forekomsten af 



Dansk Entomologisk Forening – Entomologisk Fagudvalg – side  12 

blomstrende nektarplanter endnu er ringe, men områderne er nu tilgængelig for udveksling af 
individer/genetisk udveksling mellem tidligere mere eller mindre isolerede bestande. 
 
Konklusion  
Siden 2000 synes hedepletvinges forekomstareal i hovedsagen at være stabiliseret eller i svag 
fremgang - ikke mindst igennem de sidste år. Med et forekomstareal på ca. 5 km2 er arten imidlertid 
stabiliseret på et meget lavt niveau, og den må fortsat betragtes som ekstremt sårbar og helt 
afhængig af målretter naturpleje – ikke mindst set i lyset af artens meget store følsomhed overfor 
tilgroning, ændret hydrologi og selv små driftsændringer på arealerne f.eks. ændret græsningstryk.  
 
Såvel størresangivelse i røddatabogen fra 1999 (431 - 2154 km2) som i den danske rødliste fra 2004 
(3375 km2), virker urealistisk store. 
 
Anbefalinger  
Sommerfuglen er knyttet til fugtige tørvejorde og næringsfattige jorde, der drives meget ekstensivt. 
Med nutidens intensivt drevet landbrug, er høslæt og græsning opgivet i store dele af artens 
udbredelsesområde, og hedepletvinge er i dag afhængig af egentlig naturpleje, såsom rydning af 
træopvækst, græsning, høslæt, afbrænding og evt. -genopretning såsom vandstandshævning.  
 
 

Perlemorrandøje – Coenonnympha arcania (Linnaeus, 1761) 
Tekst ved Uffe Terndrup 

 

 
Foto: Uffe Terndrup © 

 
 
 
Sandsynligheden for at arten genindvandre/genfindes anses for meget lille og der mangler i udstrakt 
grad biotoper som er egnet. Den tidlige sidste ynglebiotop var meget lille og de gamle fra 80erne er 
groet til eller ændret til granbevoksning. 
 

Herorandøje – Coenonnympha hero (Linnaeus, 1761) 
Tekst ved Per Stadel Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legal status: Ingen. Arten er 
imidlertid omfattet af en frivillig 
indsamlingsbegrænsning i DEF 
regi. 
Arten kan ifølge denne indsamles, 
dog højst 1 eksemplar pr. person pr. 
år pr. lokalitet. Ægbærende hunner 
bør skånes. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som RE (Uddød i 
Danmark). Senest meldt fra Hald 
Ege, Østjylland. 

Legal status: Fredet, omfattet af EU’s Habitatdirektivs bilag IV, omfattet af Bern konventionens 
liste II. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark kategoriseret som RE (Uddød i Danmark). Senest meldt fra 
1981 (Vemmetofte og Lellinge Frihed, Østsjælland). 
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Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 
Tekst ved Michael Kavin 

 

 
Foto: Per Stadel Nielsen © 

 
Arten er konstateret i ganske få eksemplarer i den sydøstlige del af landet. Der er tale om tilflyvning 
fra populationer syd for Østersøen. Arten konstateredes første gang i Danmark i 2005 i to 
eksemplarer ved hhv. Gedser og Rødbyhavn. Siden da er der konstateret i et enkelt eksemplar i 
2007 fra Rødbyhavn og i 2008 et eksemplar fra Gedesby Strand.  
 

Grå perikonugle – Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Tekst ved Knud Bech 

 

 
Foto: Bjarne Skule © 

 
 
 
Udvikling i 2005-2006 
I hele 2005 er der ifølge Makrosfundlisten for 2005 kun set 3 stk. den 2. august af arten på 
lokaliteten på jernbaneterrænnet i Rødbyhavn, hvor Jens Lyngsøe, Kristian Knudsen og Knud Bech 
havde to ret slidte hunner og en han på sukkerlokning.  
Kristian Knudsen fik dem med hjem for at forsøge at klække arten. Hunnerne lagde befrugtede æg, 
som klækkede og larverne forpuppede sig senere. Et lidt langt koldt forår gjorde at Knud Bech først 
den 5. maj 2006 kørte til Rødbyhavn og fordelte de godt hundrede pupper ud i terrænet, hvor de 

Legal status: Ingen. Arten er imidlertid 
omfattet af en frivillig 
indsamlingsbegrænsning i DEF regi. 
Begrænsningen indebærer, at arten ikke 
må indsamles i præimaginale stadier på 
sit levested i Rødby Havn på Lolland. 
Endvidere må artens foderplante 
(perikon) ikke ”indsamles”. 
 
Rødlistestatus: Ikke omfattet.  
 

Forekomstområde: Rødbyhavnområdet, 
Gedser 

Legal status: Fredet, 
omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag IV, 
omfattet af Bern 
konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: Ikke 
omfattet 
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blev gravet lidt ned i området med skærver, da man fra tidligere år har set flest larver i området 
langs asfaltvejen, hvor der før var jernbaneskinner og skærver. 
 
Der er ikke rapporteret fund fra 1. generation i 2006. I anden generation er der ifølge 
Lepidopterologisk Forenings database følgende observationer: Den 26. vii 2006 2 stk. Jens Tonboe, 
Den 3. viii. 2006 2 stk. Jesper Rostgaard Christensen; den 5. viii. 2006 8 stk. Svend Bagger Larsen; 
den 12. viii 2 hanner set Knud Bech; den 12. ix. 2006 3 stk. Jens Lyngsøe & Knud Bech og den 17. 
ix. 2006 3 stk Alex Madsen & Knud Bech. I alt 20 stk. iagttaget fra ultimo juli ind til midt i september 2006. 
 
Det er svært at vurdere hvor mange samlere der har været på lokaliteten i ovennævnte tidsrum, men 
selv om stadig mange kommer på lokaliteten, så er det måske knap så mange som for få år tilbage 
hvor arten havde nyhedens interesse. 
 
I øvrigt skal bemærkes at Benny Lynggård har fundet et eksemplar af arten på jernbaneterrænnet i 
Gedser den 20.vii. 2003 (se Makrosfundlisten for 2005), men der er ikke viden om, at den skulle 
være fundet der efterfølgende. 
 
Status 2006 
Arten er af uvisse årsager gået tilbage på lokaliteten og er meget fåtallig. Henset hertil bør den 
nuværende frivillige indsamlingsbegrænsning for arten forlænges. 
 
Status 2007 
Der er i 2007 konstateret 12 eksemplarer af arten på lokaliteten i Rødbyhavn. Ud fra funddatoerne 
har arten formentlig fløjet i 3 kuld. Arten er således fortsat meget fåtallig på lokaliteten, hvorfor den 
nuværende frivillige indsamlingsbegrænsning for arten bør fastholdes indtil videre. 
 
Status 2008 
Der er i 2008 konstateret 19 eksemplarer af arten på lokaliteten i Rødbyhavn. Ud fra funddatoerne 
har arten formentlig fløjet i 2 (3?) kuld (11/5:1 stk., 25-29/7: 13 stk., 18/8-1/9: 5 stk.). Arten er 
således fortsat meget fåtallig på lokaliteten, hvorfor den nuværende frivillige 
indsamlingsbegrænsning for arten bør fastholdes indtil videre. Arten er endvidere konstateret ved 
Gedser i 4 eksemplarer 26/7 og 30/7. 
 
Rødbyhavnområdet giver i øjeblikket ikke optimale livsbetingelser for artens værtsplante perikum, 
som der bliver færre og færre af år for år efterhånden som lokaliteten gror mere og mere til. Poul 
Szyska anfører endvidere, at Gedserlokaliteten er truet af tilgroning af havtorn. 
Af hensyn til artens overlevelse på begge lokaliteter er det meget vigtigt at naturpleje områderne så 
artens værtsplante stadig kan trives på stedet.  
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Eremit – Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 
Tekst ved Ole Martin. 

 

 
Foto: Ole Martin © 

 
Habitat 
Hule løvtræer, især endnu levende ege og bøge, i halvåben eller åben skov, fx i gamle dyrehaver. 
Ofte i parker eller alléer (fx lind, elm og hestekastanie) i tilknytning til disse skove.  
 
Artsstatus 
Ved den seneste overvågning, som fandt sted i 2008 (NOVANA), fandtes arten i 64 træer på 
nedenstående 10 lokaliteter på Sjælland og Lolland. Resultatet er således næsten det samme som 
ved overvågningen i 1999 (61 træer/9 lokaliteter), men er en betydelig forøgelse sammenholdt med 
overvågningen i 2004 (40 træer/8 lokaliteter). Dog er den stadig fundet på de samme 10 lokaliteter 
som ligger til grund for udpegningen af habitatområderne. Der er således ikke konstateret nye 
lokaliteter for arten. Eremitten er imidlertid vanskelig at overvåge, hvilket de svingende resultater 
også er udtryk for. Ofte er levestederne - hulheder i træerne - ikke tilgængelige, og opdages måske 
først når et træ vælter eller knækker. Arten har tilsyneladende stadig den største, nulevende bestand 
i Bognæs Storskov som alene tegner sig for lidt over en tredjedel af de registrerede træer med fund.  
 

• Vallø Dyrehave og Slotspark (Køge kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Bognæs Storskov (Lejre kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Hammermølle Skov (Helsingør kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Vemmetofte Dyrehave  (Fakse kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Lekkende Dyrehave (Vordingborg kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Oreby Skov (Vordingborg kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Sorø Sønderskov (Sorø kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Maltrup Skov (Guldborgsund kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Krenkerup Haveskov (Guldborgsund kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Halstedkloster Dyrehave (Lolland kommune/Miljøcenter Nykøbing Flaster. 

 
Bevaringsstatus 
Den nationale bevaringsstatus for eremit er foreløbig vurderet som usikker, da de nuværende 
levesteder ikke er sikret mod ændringer i driften af områderne. Endvidere har arten en ringe 
spredningsevne, og da de enkelte bestande er isolerede, er det tvivlsomt om den vil overleve på 
længere sigt. 
 

Legal status: Artsfredet ifølge EF´s 
Habitatdirektiv, bilag II og omfattet 
af Bern konventionens liste II 
(prioriteret art). 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som EN, moderat 
truet (2004). 
 
 

Forekomstområde: Sjælland og 
Lolland 
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Arten er dog vanskelig at overvåge, idet den kan forekomme i hulheder, som ofte er placeret højt 
oppe i træerne (10-15 m.), og det kan derfor ikke udelukkes at den stadig lever på nogle af de ca. 30 
lokaliteter arten er registreret fra i Danmark eller måske på hidtil ukendte lokaliteter. 
 

Eghjort – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
Tekst ved Ole Martin 

 

 
Foto: Tom Nygaard Kristensen © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Violsmælder – Limoniscus violaceus (Müller, 1821) 
Tekst ved Ole Martin. 

 

 
Foto: Ole Martin © 

 

Legal status: Artsfredet ifølge EF´s Habitatdirektiv, bilag  II og IV, omfattet af Bern 
konventionens liste III. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark kategoriseret som RE (uddød i Danmark). Seneste 
pålidelige observation på et formodet levested er et enkelt individ, som blev fotograferet 
på en eg ved Fakkegrav på nordsiden af Vejle fjord omkring 1971. Den seneste 
observation er et fotograferet indived fra en villahave i Herlev tæt ved Hareskovene ult. 
maj 2008. Dette fund gav i medierne anledning til spekulationer om at arten stadig kunne 
yngle i Danmark. Men ved undersøgelser af det angivne findested fandtes ingen tegn på at 
der skulle være en bestand, og fundet må derfor betegnes som tilfældigt. 
 
 

Legal status: Artsfredet ifølge EF´s 
Habitatdirektiv, bilag II. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som RE (uddød i 
Danmark). Seneste og eneste 
findested er Bognæs Storskov i 
1924. 
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Bombarderbille – Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) 
Tekst ved Mogens Hansen & Palle Jørum 

 

 
Foto: Jens Meulengracht-Madsen © 

 
 
 
Forekomst i Danmark 
Bombarderbille lever her i landet kun på én lokalitet, ”Bakkerne ved Lilleaa” ved Sose på det 
sydlige Bornholm. Arten har været kendt herfra siden 1870, hvor den blev indsamlet 15. og 16.09. i 
stort antal af E.A. Løvendal og R.W. Schlick. I Zoologisk Museums samlinger i København findes 
desuden 2 eksemplarer etiketterede Arnager, hhv 1.6.1900 og 30.5.1910.  
 
Habitat 
Bombarderbille lever på solåben, varm, ret tør, ler- eller kalkholdig bund med ikke for tæt og høj 
vetegation. Den forekommer både på udyrket, ruderatpræget bund og på dyrket jord. 
 
Habitattilstand og bestandsudvikling 
En del af artens habitat er ødelagt af plantede træer og buske. Tilplantning er nu i henhold til 
fredningsbestemmelsen ophørt, men træer forbliver på arealet indtil omdriftsalder er nået.  
Bombarderbille har i nyere tid haft stærk negativ bestandsudvikling ved Sose, især på grund af 
tilgroning af dens habitat. Endnu frem til 2004 havde arten stærkt negativ bestandsudvikling. En 
plejeplan for området er udarbejdet i 2004, og pleje sat i værk efteråret 2004 (Jørum & Jensen, 
2005). Efter en længere pause har kommunen nu (2008) genoptaget naturplejen. 
 
Aktuel status 
Efter EFU’s henvendelse til Bornholms kommune er der blevet der afholdt et konstruktivt møde 
mellem afdelingen for Natur & Miljø (Louise Lyng Bojesen og Ole Holm Pedersen), DEF (Morten 
Top-Jensen) og Mogens Hansen. Resultatet blev, at kommunen genoptog plejen, idet der blev 
foretaget rydning af opvækst og pløjning og harvning af dele af området. Desuden har Mogens 
Hansen i maj 2008 gennemført en grundig registrering af bombarderbillens aktuelle udbredelse. 
Ved undersøgelsen, gennemført ved brug af faldfælder, blev der fundet i alt 44 individer af 
bombarderbille. Ved den tilsvarende undersøgelse i 1990 blev fundet 150 individer, samt yderligere 
en del under sten. Den aktuelle bestand anslås at være svundet ind til 20 - 25% af antallet i 1990, og 
det må naturligvis give anledning til stor bekymring for artens fortsatte eksistens. På steder i 
området, hvor bombarderbillen tidligere var særdeles hyppig, er den nu helt forsvundet. En fyldig 
rapport, der beskriver undersøgelsen og indeholder en række konkrete plejeforslag, er fremsendt til 
kommunen. Samarbejdet med kommunen og lodsejerne har i 2008 været meget positivt, og 
forhåbentlig vil de fremførte nye forslag til fremtidig pleje vise sig at bære frugt. 

Legal Status: Arten er ikke underlagt 
særlige internationale 
beskyttelsesbestemmelser. I Danmark 
er der i 1998 gennemført en 
habitatfredning af 5,5 ha af artens levested 
ved Sose. I fredningsbestemmelserne 
indgår et 10-årigt forbud mod indsamling 
af arten. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark 
kategoriseret som kritisk truet (CR). 

Forekomstområde: Bornholm 
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Litteratur og links: 
Hansen, M., 2008: Bombardérbille-Nyt II. – Bladloppen 27: 5-8. 
Rapporten til kommunen kan læses på www.saltuna-bornholm.dk 
 
Begge kan ses på DEF’s hjemmeside: www.entoweb.dk 
 
 

Bred Vandkalv – Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 
Tekst ved Mogens Holmen & Kristian Arevad 

 

 
Foto: Mogens Holmen © 

 
 
 
Habitat 
Rene, solrige, klar- eller noget brunvandede typer af større eller mindre søer med gode 
sommerbestande af husbyggende vårfluelarver. Gerne beskyttet beliggende i større naturområder. 
 
Udvikling i 2004-2006 
Så vidt vides er der ingen fund fra 2005-2006. Ved den nationale NOVANA-overvågning blev et 
enkelt voksent eksemplar fundet i 2004 i Bastemose på Bornholm.  
 
Ved NOVANA-overvågningen 2004-2005 blev Bred Vandkalv og Lys Skivevandkalv eftersøgt 
med rusefælder på i alt 44 lokaliteter i det meste af Danmark. Et mindretal af lokaliteterne 
udgjordes af tidligere findesteder, der måske stadig kunne tænkes at indeholde bestande. De øvrige 
blev udvalgt af amterne i form af andre steder, der kunne tænkes særligt egnede. Selvom arterne kan 
være svære at finde ved såvel ketsjning som fældefangst, er det bekymrende, at de to arter ved 
NOVANA kun blev påvist i tilsammen netop de tre søer, hvor de også senest forinden (efter 1994) 
var blevet fundet. 
 
Der er så vidt vides ikke igangsat målrettede, praktiske tiltag for at sikre konkrete forekomster. Der 
er dog i 2006 påbegyndt udarbejdelse af Natura 2000-planer, som via kommunale handleplaner skal 
iværksættes for habitatområdernes natur (inkl. Bastemose) ved udgangen af 2010. Denne 
bevaringsplanlægning, der oprindeligt ifølge habitatdirektivet skulle være trådt i kraft i 2004, blev 
senest forlænget yderligere et år i forbindelse med kommunalreformen. 
 
 
 

Legal status: Artsfredet; omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag II og IV (bevaring af 
artens bestande i habitatområder hhv. 
artsfredningspligt og beskyttelse af dens 
yngle- og rasteområder generelt); omfattet 
af Bern-konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: I Danmark kategoriseret 
som E (Rødliste-97: Akut truet); i verden 
som VU (IUCN 2006 (1996): Sårbar). 
 

Forekomstområde: Bornholm 
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Status 2006 
Bred Vandkalv må foreløbigt vurderes som alvorligt truet i Danmark. Arten er gennem tiden blevet 
fundet i hen ved 70 danske søer. Heraf i 5 siden den i 1986 blev omfattet af international 
beskyttelse, men efter 1994 kun i Bastemose. Udviklingen for de hidtil kendte bestande lover ikke 
godt, og interessen for at bevare arten i Danmark virker heller ikke stor. 
 
Tilgroningen af søen i Bastemose med bl.a. tiltagende rørsump og tæt Krebseklo siden midt i 
1990erne er næppe gunstig for artens overlevelse her. 
 
Det kan håbes, at der findes yderligere, ukendte bestande – typisk i ueutrofierede søer indenfor 
større naturområder. Som led i NOVANA-programmet overvåges/eftersøges arten igen i 2007. 
 
Status 2007 
Bestanden i Bastemose (B) synes at holde stand. I forbindelse med NOVANA-overvågningen sås i 
2007 ialt 2 larver og 5 voksne biller. Artens status må være uændret. 
 
Status 2008 
Forekomsten i Almindingen blev i 2008 undersøgt af  Lars Iversen og Philip Francis Thomsen, og 
resultatet fremlagt i rapport fra august 2008. Arten genfandtes i Bastemose og for første gang 
desuden i to småsøer, Iglemose og Baremose. Den stadige overlevelse i Bastemose blev bekræftet 
af Mogens Holmen. I nævnte rapport konkluderes, at arten måske er mere udbredt i området end 
hidtil antaget, men også at bestanden er meget beskeden, hvorfor en plejeplan for de kendte 
levesteder må anses for stærkt påkrævet. Artens status må være uændret. 
 
 

Lys Skivevandkalv – Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 
Tekst ved Mogens Holmen & Kristian Arevad 

 

 
Foto: Mogens Holmen © 

 
 
Habitat 
Ret rene, solrige, forholdsvis klar- eller noget brunvandede typer af større eller mindre søer. Gerne 
beskyttet beliggende i større naturområder. 
 
Udvikling i 2004-2006 
Arten er i perioden genfundet i tre søer og nyopdaget i én. 
 

Legal status: Artsfredet; omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag II og IV (bevaring af 
artens bestande i habitatområder hhv. 
artsfredningspligt og beskyttelse af dens 
yngle- og rasteområder generelt); omfattet 
af Bern-konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: I Danmark kategoriseret 
som E (Rødliste-97: Akut truet); i verden 
som VU (IUCN 2006 (1996): Sårbar). 
 

Forekomstområde: Sjælland, Bornholm 
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I Olsens Sø i Vaserne ved Furesøen blev arten ved den nationale NOVANA-overvågning genfundet 
i 2004 i form af 3 voksne, og desuden er 1 set der i 2006. Bestanden virker dog fortsat lille/spredt 
og arten blev ikke bemærket der i 2005. Til gengæld blev 1-2 voksne i 2006 set i et lille område af 
den nærliggende sø Brillerne, der er en nyopdaget lokalitet for arten, men hvor den sandsynligvis 
har levet upåagtet i lang tid. 
 
I Skærsø ved Egtved blev arten ved NOVANA i 2004 genfundet i form af flere voksne. Muligvis er 
den også set der senere. 
 
I Bastemose på Bornholm blev flere voksne eksemplarer set i både 2003 og 2005, selvom arten ikke 
blev påvist ved NOVANA i 2004. Sandsynligvis er bestanden endnu relativt stor. 
 
Ved NOVANA-overvågningen 2004-2005 blev Bred Vandkalv og Lys Skivevandkalv eftersøgt 
med rusefælder på i alt 44 lokaliteter i det meste af Danmark. Et mindretal af lokaliteterne 
udgjordes af tidligere findesteder, der måske stadig kunne tænkes at indeholde bestande. De øvrige 
blev udvalgt af amterne i form af andre steder, der kunne tænkes særligt egnede. Selvom arterne kan 
være svære at finde ved såvel ketjsning som fældefangst, er det bekymrende, at de to arter ved 
NOVANA kun blev påvist i tilsammen netop de tre søer, hvor de også senest forinden (efter 1994) 
var blevet fundet. 
 
Der er så vidt vides ikke igangsat målrettede, praktiske tiltag for at sikre konkrete forekomster. Der 
er dog i 2006 påbegyndt udarbejdelse af Natura 2000-planer, som via kommunale handleplaner skal 
iværksættes for habitatområdernes natur (inkl. Bastemose, Olsens Sø og Brillerne, men derimod 
ikke Skærsø) ved udgangen af 2010. Denne bevaringsplanlægning, der oprindeligt ifølge 
habitatdirektivet skulle være trådt i kraft i 2004, blev senest forlænget yderligere et år i forbindelse 
med kommunalreformen. 
 
Status 2006 
Lys Skivevandkalv må fortsat vurderes som truet i Danmark. Arten er gennem tiden blevet fundet i 
hen ved 40 danske søer. Heraf i kun 4 (hvor den dog formentlig fortsat findes) siden den i 1986 blev 
omfattet af international beskyttelse.  
 
Tilgroningen af søen i Bastemose med bl.a. tiltagende rørsump og tæt Krebseklo siden midt i 
1990erne er på langt sigt næppe gunstig for arten. I Olsens Sø og Brillerne synes der at være tale 
om småbestande, der foreløbigt klarer sig under forhold, der må vurderes som noget mere 
næringsrige end de fleste af artens nordeuropæiske levesteder. I lobeliesøen Skærsø er 
vandkvaliteten desværre blevet ringere i 1990erne, hvor der også udviklede sig en tæt bestand af 
Regnløjer. 
 

Det kan ikke udelukkes, at der findes yderligere, ukendte bestande – typisk i ueutrofierede søer 
indenfor større naturområder fra Østjylland og østpå. Som led i NOVANA-programmet 
overvåges/eftersøges arten igen i 2007. 
 
Status 2007 
Lys Skivevandkalv. I løbet af 2007 er arten registreret i 3 forskellige søer (gamle tørvegrave) i 
Vaserne ved Furesøen, så en lille men ret stabil population synes at klare sig her. Der ud over 
foreligger enkeltfund fra Holmegårds Mose, Paradisbakkerne (B) og Bastemose (B), det sidste et 
resultat af NOVANA-overvågningen. Artens status må være uændret. 
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Status 2008 
Forekomsten i Almindingen blev i 2008 undersøgt af Lars Iversen og Philip Francis Thomsen, og 
resultatet fremlagt i rapport fra august 2008. Arten fandtes denne gang ikke i Bastemose, men i to 
småsøer i området, Stakkelmose og Gammelmose, hvor den ikke før har været eftersøgt. I rapporten 
konkluderes, at arten måske er mere udbredt i området end hidtil antaget, men også at bestanden er 
meget beskeden, hvorfor en plejeplan for de kendte levesteder må anses for stærkt påkrævet. At 
bestandene i Vaserne ("Olsens Sø" og "Brillerne") og i Holmegårds Mose stadig findes i 2008 er 
påvist af henholdsvis Mogens Holmen og Lars Iversen. Artens status må være uændret. 
 

Grøn Mosaikguldsmed – Aeshna viridis Eversmann, 1836 
Tekst ved Jan F. Rasmussen 

 

 
Foto: Mogens Holmen © 

 
 
 
 
Habitat 
Grøn mosaikguldsmed yngler i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo (Stratiotes 

aloides). Ynglestederne er ofte søer eller damme i skov, men alligevel solbeskinnede. Arten 
benytter dog også småsøer i det åbne land, og i Tøndermarsken yngler den i helt åbent beliggende 
kanaler og grøfter. Ynglevandene må hverken være for næringsfattige eller for næringsrige.  
 
Udvikling i 2004-2008 
I vigtigste danske forekomstområder (Tøndermarsken, Nordsjælland (mange lokaliteter i NEZ), 
Bastemose m.fl. på Bornholm) trives arten fortsat godt. 
Den er desuden i perioden fundet ynglende (æglæggende) en række nye steder uden for de 
gammelkendte områder: dam nær Kammerslusen, Ribe (2006 men ikke genfundet 2007), Brabrand 
Sø ved Århus (2006, genfundet 2008) og Herrestrup Mose i NWZ (2007). Arten er desuden i 2007 
genfundet på den tidligere kendte lokalitet Eskebjerg Enghave. Der er desuden i 2006 (men ikke 
rapporteret 2007) set en del individer i Svanemosen ved Kolding, her forekommer krebseklo ikke. 
To individer blev set ved AQUA Ferskvandsakvarium i Silkeborg i 2006, her er arten eftersøgt men 
ikke genfundet i 2008. Det er ikke klart, i hvilket omfang arten yngler på de nye de jyske 
findesteder fra 2006, eller om det blot drejede sig om tilflyvere øst fra. Ved Brabrand Sø synes arten 
med genfund i 2008 dog etableret. Arten findes endvidere mindst et sted på Fyn (Ryslinge). 
 
Status 2008  
Arten synes i øjeblikket nærmest i svag fremgang i hvert fald i Østdanmark (selvom nogle lokale 
bestande er i tilbagegang eller forsvundne) og begunstiges formentlig ved udplantning af Krebseklo. 

Legal status: Artsfredet; omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs IV (artsfredningspligter og 
beskyttelse af dens yngle- og rasteområder 
generelt); omfattet af Bern-konventionens 
liste II. 
 
Rødlistestatus: I Danmark kategoriseret 
som NT, nær truet (Rødliste-97: V); i 
Europa som E (1988), men i verden som 
helhed regnes den som LC (IUCN, 
vurderet 2005). 
 

Forekomstområde: Tøndermarsken, 
Nordøstsjælland, Bornholm 
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I Jylland findes arten nu ved Brabrand Sø samt på de gammelkendte steder i SJ, herudover er status 
uvis. 
 

Grøn Kølleguldsmed – Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 
Tekst ved Jan F. Rasmussen 

 

 
Foto: Mogens Holmen © 

 
 
 
Habitat 
Grøn kølleguldsmed yngler i hurtigtstrømmende rene, iltrige vandløb. Den findes i størst antal i de 
nedre dele af å-systemerne. Larven lever nedgravet i sand eller grus. De voksne guldsmede 
opholder sig overvejende tæt på vandløbet, dog kan ikke kønsmodne individer strejfe længere 
omkring og opholde sig på andre slags lokaliteter såsom solåbne skovlysninger. 
 
Udvikling i 2004-2008 
Grøn kølleguldsmed forekommer i Danmark udelukkende i Jylland, hvor den er knyttet til en række 
af de større vandløbssystemer. Den er tilsyneladende forsvundet fra Varde Å-systemet, sidste fund 
her er fra 1943 og trods eftersøgning i NOVANA 2004, blev arten ikke genfundet.  
Til gengæld har de senere års eftersøgninger efter rødliste-arter og NOVANA-overvågningen i 2004 
har ført til nyfund af arten i en række vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord: Simested Å, Skals Å, 
Jordbro (Mølle)Å og Fiskbæk Å (ikke genfundet ved NOVANA 2007) (Søgaard m.fl. 2006, 
Danmarks Naturdata 2009). 
I 2006 og 2007 foreligger desuden et par fund fra Hørret Skov (kan være strejfere eller antyde 
forekomst i Giber Å). 
 
Status 2008  
Der er ikke rapporteret ændringer i forhold til status 2006. Grøn kølleguldsmed har tidligere været 
regnet for sjælden og fåtallig, og i 1970-erne blev den yderligere anset for at være i stærk 
tilbagegang. I dag ser det dog ud til, at arten er i tydelig fremgang, og der er ingen tvivl om, at det 
arbejde, der er gjort for at forbedre forholdene i vore vandløb, har haft en positiv effekt. Arten kan 
ikke i øjeblikket anses for truet. 
 

Legal status: Artsfredet; omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag II og IV (bevaring af 
artens bestande i habitatområder hhv. 
artsfredningspligter og beskyttelse af dens 
yngle- og rasteområder generelt); omfattet 
af Bern-konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: I Danmark kategoriseret 
som LC (Rødliste-97: R). På europæisk 
plan kategoriseret E (1988). I verden som 
helhed vurderes den LC (IUCN, vurderet 
1996). 
 

Forekomstområde: Jylland 
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Åkande-kærguldsmed – Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
Tekst ved Mogens Holmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er måske muligt, at arten kan sprede sig til Danmark fra bestandene i det sydlige Sverige. Men 
en etablering af bestande som følge heraf vil afhænge af, at der især i det østlige Danmark findes 
ynglesteder af tilstrækkelig (og meget høj) kvalitet. 
 

Østlig kærguldsmed – Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 
Tekst ved Mogens Holmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er måske muligt, at arten kan sprede sig til Danmark fra bestandene i det sydlige Sverige. Men 
en etablering af bestande som følge heraf vil afhænge af, at der især i det østlige Danmark findes 
ynglesteder af tilstrækkelig høj kvalitet. Fra 1990erne har Frederiksborg Statsskovdistrikt 
gennemført tiltag, som nu er ved at forbedre Store Gribsøs tilstand efter de forringelser, der skete 
siden 1960erne.  
 

Legal status: Indirekte fredet jf reglerne i artsfredningsbekendtgørelsens § 5, omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag IV (artsfredningspligter og beskyttelse af dens yngle- og rasteområder 
generelt), omfattet af Bern-konventionens liste II. Desuden udpeget af EU som ”karakteristisk art” 
for Habitatdirektivets naturtype 3160 (brunvandede søer og vandhuller), hvilket medfører, at dens 
eventuelle forekomster i naturtypen i et Habitatområde såvel som i en EU-biogeografiske zone skal 
opfylde målsætningen om at have ”gunstig bevaringsstatus” for at naturtypen som sådan kan opnå 
en gunstig bevaringsstatus. 
 
Rødlistestatus: Arten er i Danmark kategoriseret som RE (Uddød i Danmark); i verden som LC 
(IUCN 2006 (2006): Ikke truet). Seneste sikre og daterede danske observationer er fra 1912 
(angivet som hhv. Funkedam i Store Dyrehave og C. Wesenberg-Lunds undersøgelsesområde). På 
baggrund af observationer omtalt udateret senere, kan fund helt frem til 1916 dog ikke udelukkes. I 
perioden 1764-1912 blev arten fundet på 6-8 konkret angivne nordøstsjællandske lokaliteter og 
ynglede tydeligvis på flere af dem. 
 

Legal status: Indirekte fredet jf reglerne i artsfredningsbekendtgørelsens § 5, omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag IV (artsfredningspligter og beskyttelse af dens yngle- og rasteområder 
generelt), omfattet af Bern-konventionens liste II. Desuden udpeget af EU som ”karakteristisk art” 
for Habitatdirektivets naturtype 3160 (brunvandede søer og vandhuller), hvilket medfører, at dens 
eventuelle forekomster i naturtypen i et Habitatområde såvel som i en EU-biogeografisk zone skal 
opfylde målsætningen om at have ”gunstig bevaringsstatus” for at naturtypen som sådan kan opnå 
en gunstig bevaringsstatus. 
 

Rødlistestatus: Arten er i Danmark kategoriseret som RE (Uddød i Danmark); i verden som LC 
(IUCN 2006 (2006): Ikke truet). Den er blevet fundet her i landet i årene 1959-1961 (Store Gribsø i 
Gribskov). Siden er der desuden publiceret en observation af arten i 1998 (Århus Amt) i 
sammenhæng med en kritik af bogen ”De danske Guldsmede” og især dens viden om 
guldsmedenes udbredelse. Forfatteren har dog ikke ønsket at præcisere sin 1998-observation af 
arten nærmere. 
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Stor kærguldsmed – Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
Tekst ved Mogens Holmen 

 

 
Foto: Mogens Holmen © 

 
 
 
Habitat 
Stor kærguldsmed yngler i mindre næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk, 
typisk næringsfattige tørvegrave i tidligere højmoser. Arten foretrækker beskyttet beliggende 
lokaliteter med både sol og læ, den kan dog også undertiden findes i fritliggende vandhuller, men ej 
på skyggede lokaliteter. 
 
Udvikling i 2004-2008 
Stor kærguldsmed findes i dag kun i distrikterne NEZ og LFM (Falster). Der er flere gamle fund fra 
EJ og WJ, et enkelt nyt fund fra Svanemosen i SJ (2003) og en enkelt udokumenteret rapport fra F 
(2002). Forekomsterne på Falster (LFM) er ret nyopdagede: Borremosen i Listrup Lyng (2001) og 
Horreby Lyng (2004). I NEZ er en forekomst forsvundet i de senere år (et vandhul nord for Asserbo 
Slotsruin) men flere nye er fundne. Således er arten dukket op i Børstingerød Mose (2007), 
Tokkekøb Hegn (2006-2007) og igen dukket op i Tisvilde Hegn-Asserbo Plantage, her i nye 
vandhuller. Stor kærguldsmed ses også nogle år (bl. a. 2006 men ikke 2007) i Grib Skov, men en 
ynglokalitet er ikke konstateret. 
 
Artsstatus pr ultimo 2007 
I 2007 er arten rapporteret fra Listrup Lyng og Horreby Lyng (LFM) samt fra følgende lokaliteter i 
NEZ: - Børstingerød Mose (to tørvegrave), Vaserne (7 tørvegrave, talrig), Kattehale Mose (større 
tal end de seneste år), Allerød Sønderskov:, Bøllejungen i Tisvilde Hegn, Branddammen ved 
Stængehus i Asserbo Plantage, og Store Stolmer Dam i Tokkekøb Hegn. I 2008set på mange af de 
samme lokaliteter og desuden er et enkelt individ rapporteret set ved Ølsted Strandhuse. 
Arten er fortsat meget lokal, men findes på lidt flere steder end tidligere antaget. I 2007-2008 havde 
stor kærguldsmed et par ”gode år” og optrådte på flere af sine lokaliteter (Listrup Lyng, Vaserne og 
Kattehale Mose) i større tal end ellers rapporteret i nyere tid. På 2007 findestederne i Tisvilde 
Hegn-Asserbo Plantage blev arten dog ikke genfundet i 2008, dette afspejler nok at der kun er 
voksne guldsmede tilstede hvert andet år (nyetablerede populationer). 
 
 

Legal status: Artsfredet; omfattet af EU’s 
Habitatdirektivs bilag II og IV (bevaring af artens 
bestande i habitatområder hhv. artsfredningspligter 
og beskyttelse af dens yngle- og rasteområder 
generelt); omfattet af Bern-konventionens liste II. 
 
Rødlistestatus: I Danmark kategoriseret som 
VU/Sårbar (Rødliste-97: R/sjælden). På europæisk 
plan kategoriseret V (1988). Artens globale 
rødlistestatus er ikke vurderet. 
 

Forekomstområde: Nordøstsjælland, Falster, 
(Østjylland) 
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Stellas mosskorpion – Anthrenochernes stellae (Lohmander, 1938) 
Tekst af Ole Martin. 

 

 
Foto: Mogens Holmen © 

 
Habitat 
Hule træer, især bøg, i smuld eller hensmuldrende ved ofte i tilknytning til fuglereder (fx allike) og 
bo af gedehamse eller honningbi. Spredning fra træ til træ foregår bl.a. ved at mosskorpionen kan 
hage sig fast på insekter og fugle. 
 
Artsstatus 
Ved den første overvågning af arten i 2004 (NOVANA) fandtes den ikke på de to hidtil kendte 
lokaliteter i Roskilde Amt: Vallø Dyrehave/Park og Københavns Amt: Jægersborg Dyrehave, men 
blev overraskende fundet udenfor overvågningsområderne i Vestsjællands Amt: Bromme Plantage i 
2004 i en knækket, hul bøg, som imidlertid senere er fjernet fra skoven. Desuden blev den 
genfundet i Jægersborg Dyrehave i januar 2005 i to stormfældede bøge med allikereder.  
 
Ved den seneste overvågning af arten i 2008 (NOVANA) fandtes den i 3 træer på 3 lokaliteter, 
hvoraf de 2 var nye. Desuden er den for nylig også fundet i Jylland.  
 
Arten er således hidtil fundet i ca.10 træer på i alt 6 lokaliter (5 på Sjælland og 1 i Jylland), hvilket 
er en betydelig forøgelse siden sidste opdatering. 
 

• Jægersborg Dyrehave (Lyngby-Tårbæk kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Jægerspris Slotshegn (Frederikssund kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Vallø Dyrehave og Slotspark (Køge kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Svenstrup Dyrehave (Køge kommune/Miljøcenter Roskilde) 
• Bromme Plantage (Sorø kommune/Miljøcenter Nykøbing Falster) 
• Frijsenborg Dyrehave (Favrskov kommune/Miljøcenter Århus) 

 
Bevaringsstatus 
Der mangler yderligere viden om artens udbredelse og hyppighed i Danmark. Derfor vil en 
målrettet undersøgelse af hule træer utvivlsomt kunne frembringe nye fund, formentlig også uden 
for de kendte lokaliteter. 
  

Legal status: Omfattet af EF´s 
habitatdirektiv, bilag II og IV.  
 
Rødlistestatus: Mosskorpioner er 
endnu ikke rødlistet i Danmark. 
 

Forekomstområde: Sjælland og 
Jylland 
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Arten er dog vanskelig at overvåge, idet den ofte findes i hulheder højt oppe i træerne (10-15 m.) og 
således først opdages, når træet vælter/ fældes og opskæres. 
 


