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spons fra flere kommuner, som synes 
det er en god ting, at også hensynet til 
insekterne kan indgå i naturforvalt-
ningen.  Enkelte kommuner ser os 
endda gerne som samarbejdspartner 
på mere end blot høringsniveau.  En-
kelte andre kommuner har ønsket 
oplysninger om insektforekomster i 
deres naturområder, dvs. oplysninger 
af kortlægningsmæssig karakter.  
Anmodninger af denne karakter er 
blevet henvist til EntoConsult. 
 Vores henvendelse har også ført 
til, at Dansk Entomologisk Forening 
er blevet repræsenteret i Hovedsta-
dens brugerråd (Nord), som er bruger-
råd for bl.a. Dyrehaven. 
 Arten af sager vi har fået i høring  
peger dog på, at kommunerne stadig 
ikke for alvor er kommet op i omdrej-
ninger på naturforvaltningsområdet.  
Det er således forbavsende få pleje- og 
driftsplaner for natur- og skovområ-
der der er dukket op.  Jeg tror derfor, 
at vi i de kommende år vil se flere og 
flere af denne type sager dukke op. 
 Jeg synes vi på baggrund af dette 
første år kan sige, at vi har fået om-
trent den positive respons på vores 
henvendelse til de forskellige myndig-
heder, som vi havde håbet på.  Jeg 
glæder mig til at se, hvordan det ud-
vikler sig i det kommende år. 
 Til slut vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak på Dansk Entomologisk 
Forenings vegne til de, der har brugt 
en del af deres sparsomme fritid til at 
gennemgå og undersøge de forskellige 
sager og til at give et høringssvar, når 
der var behov herfor. 

� 

Formanden 

har ordet 
 

Det første år med 

kommunalreformen  
 

Af  Michael Kavin 

F or næsten et år siden henvendte 
EFU sig til de 98 nye kommuner 

samt miljøcentrene og Statsskovdi-
strikterne (nu lokalafdelingerne af 
Skov- og Naturstyrelsen) med henblik 
på, at Dansk Entomologisk Forening 
kunne blive høringspart i sager af 
interesse for os. 
 Henvendelsen har betydet at vi nu 
får et meget stort antal sager af for-
skellig slags sendt i høring.  Langt 
størstedelen er i realiteten uinteres-
sante for os, for når man henvender 
sig om den slags, så får vi typisk revl 
og krat tilsendt – også selv om vi prø-
ver så godt vi kan med at præcisere 
hvad vi er interesseret i! 
 Men indimellem får vi så også sa-
ger ind, som er relevante at se på, og 
som i en række tilfælde også har ført 
til bemærkninger fra vores side.  Uden 
i øvrigt at gøre op hvor mange sager vi 
har haft igennem systemet på denne 
måde, så er det min vurdering, at ak-
tivitetsniveauet er steget noget i for-
hold til de sidste par år inden struk-
turreformen. 
 Udover at vi får mange sager til 
høring, så har vi også fået positiv re-
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Kort over det begrænset areal ved  

Sose på Bornholm  
hvor bombardérbillen (Brachinus crepitans) forekommer. 

En lokalitet hvor kommunen foretager plejeindsats. 
 

Bombardérbillen blev, ved denne undersøgelse der er  
beskrevet her i artiklen, fundet i områderne 1, 2 og 4.   
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S om bekendt har bombardérbillen 
(Brachinus crepitans), der i Dan-

mark kun forekommer på et begræn-
set areal ved Sose på Bornholm, været 
årsag til en fredning af dette 5,5 ha 
store område i 1998.  Fredningen kom 
bl.a. i stand på baggrund af en under-
søgelse gennemført i foråret 1990 af 
Lars Trolle og jeg.  Der har tidligere 
været skrevet om denne sag i Bladlop-
pen nr. 5, 15 og 24. 
 Ikke mindst Palle Jørum, men 
også andre, har fulgt udviklingen i 
området og kunnet konstatere at det 
blev sværere og sværere at være bom-
bardérbille. 
 
Fredning og plejeplan 

Bornholms kommune, Natur og Miljø 
står for pleje af området og har udar-
bejdet en plejeplan, hvori der udtryk-
kes ønske om ”at sætte en målrettet 
pleje af det fredede område med bom-
barderbiller i gang.  Det overordnede 

Bombardér-

bille-Nyt II 
 

Det overordnede  

formål er at bevare 

bombarderbillerne  

i det østlige område 

af fredningen 
 

Af  Mogens Hansen 

En del af lokaliteten før kommunens plejeindsats 
d. 6.05.2008  (Foto: M. Hansen) 
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formål er at bevare bombarderbillerne 
i det østlige område af fredningen, 
hvor billerne senest er 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 (se 
kort over området side 4)”. 
 Ifølge kommunens egne oplysnin-
ger er plejeplanen kun fulgt i 2005. 
Vejskråningerne er blevet slået og der 
er ikke efterfølgende foretaget anden 
pleje.  Det er naturligvis ikke impone-
rende og heller ikke tilfredsstillende, 
men adskiller sig måske ikke meget 
fra situationen andre steder i landet. 
 

Ny bombardér 

bille-undersøgelse 
 
Baggrund 

I lyset af, at forholdene helt klart for-
værredes år for år, rettede DEF v. 
Palle Jørum tidligere på året henven-
delse til kommunen med en række 
spørgsmål om status for området.  
Derefter blev der afholdt et møde med 
kommunens afdeling, Natur & og Mil-
jø, hvori sammen med kommunens 
biolog Louise Lyng Bojesen og skovfo-
ged Ole Holm Pedersen deltog DEF’s 
lokale repræsentant Morten Top-
Jensen og undertegnede.  Resultatet 
heraf var yderst positivt og kommu-
nen gik næsten umiddelbart i gang 
med en opfølgning af plejeplanen.  
Dvs., at man efter aftale med de 4 
lodsejere dels iværksatte rydning af 
opvækst, pløjede og harvede området 
og samtidig informerede lodsejerne 
om, at jeg ville foretage en overvåg-
ning af området, herunder i første 
omgang en mere grundig registrering 

af bombarderbillens udbredelse.  De 
nyeste oplysninger tydede som nævnt 
på, at den nu kun fandtes i område 1.  
 
Kontakt til  

kommune og lodsejere 

Min undersøgelse havde baggrund i 
en opbakning fra kommunens side, og 
jeg kunne senere, da undersøgelsen 
gik i gang, konstatere en positiv inte-
resse fra alle lodsejere, hvoraf nogle 
pegede på yderligere områder, jeg 
burde undersøge, hvilket jeg dog end-
nu ikke har gjort. 
 I begyndelsen af maj gik kommu-
nens folk i gang med at rydde opvækst 
i område 1 og derefter blev der pløjet 
og harvet i et ca. 8 m bredt område 
langs hegnet i område 1, 2 og 3 og syd 
for landevejen område 4.  Desværre 
omfatter denne indsats ikke helt det 
område der tidligere havde været ple-
jet, men det kan jo komme.  
 
Metodik 

Undersøgelsesmetodikken var den 
klassiske for indsamling af løbebiller 
nemlig faldfælder.  Morten Top-
Jensen og jeg nedgravede 66 fælder i 
de områder kommunen havde bearbej-
det.  Der var tale om tørfælder, som 
blevet tilset dagligt i perioden 15. – 
24. maj.  Undersøgelsesperioden blev 
afkortet på grund af varme og tørke.  
De mindre dyr kunne simpelthen ikke 
overleve ret mange timer i fælderne. 
 Placeringen blev fordelt over det 
pløjede område i rækker af 3, stræk-
kende sig fra hegn og ind mod det 
område der ikke var pløjet.  
 Ud over fælderne blev der foreta-
get usystematisk undersøgelse efter 
”bavian-metoden” (vende sten og jord-
klumper). 

6 
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Foreløbig opgørelse  

af undersøgelsen 

Der er foretaget en opgørelse af ind-
holdet i fælderne ved at det i skema-
form for hvert af områderne er regi-
streret, hvilke biller der er fundet i 
fælderne.  Alle dyr er sluppet løs igen 
på nær nogle få, der er taget med til 
bestemmelse. 
 Der er i fælderne registreret over 
750 eksemplarer fordelt på omkring 
50 arter.  Hovedpersonen, bombardér-
billen, blev fundet i områderne 1, 2 og 
4.  Område 5 er ikke undersøgt, idet 
det er ret overskygget af opvækst af 
træer.  
 Der blev fundet 17 bombarderbil-

ler i fælderne, med meget stor over-
vægt i område 1.  Der blev iagttaget 
yderlige 27 eksemplarer ved at vende 
sten langs marken i område 1.  
 Der blev fundet 1 eksemplar af 
azurblå kalkløber (Ophonus azureus) i 
område 4. 
 
Konklusion 

Denne undersøgelse er foretaget 
umiddelbart efter at kommunen har 
”genoptaget” sin pleje af området, og 
en konklusion på effekten kan natur-
ligvis ikke gives på nuværende tids-
punkt.  Det har  været positivt, at 
bombarderbillene fortsat findes i om-
råderne 1, 2 og 4.  Det er dog betæn-

Der foretages plejeindsats af kommunen, her vist  
slagleklip der udføres med redskaber og traktor d. 8.05.2008   

(Foto: M. Hansen) 

7 
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keligt, men måske ikke overraskende, 
at den ikke har vist sig i område 3. 
 En rekognoscering her i august 
(2008) viste en meget lille aktivitet af 
billerne og en egentlig undersøgelse er 
derfor udsat til næste forår. 
 Som nævnt blev der iagttaget 44 
eksemplarer af  bombarderbillen.  
Sammenholdes det med undersøgelse 
fra 1990, hvor der blev fundet ca. 150 
eksemplarer synes der at være tale 
om en tilbagegang, der er en virkelig 
stor udfordring for pleje af området. 
 Vedrørende plejen af området kun-
ne det konstateres, at pløjning eller 

kørsel med tungere markredskaber 
naturligvis har en pris i form af døde 
og beskadigede biller. Umiddelbart 
må det dog alligevel foreslås, at plejen 
udvides således, at der langs hegn i 
alle områder findes et 8 m bredt bælte 
med løs jord og uden opvækst af især 
brombær og fuglekirsebær.  Der tilgår 
nu kommunen en detaljeret rapport, 
hvori der redegøres for undersøgelsen 
samt stilles forslag til yderligere op-
følgning af plejeplanen. 

� 

En del af lokaliteten efter at der er pløjet (der endnu ikke harvet).  
Enkelte af eksemplarer af billerne bærer præg af en hård medfart: 

mangler følehorn eller ben, om det skylles markarbejdet eller andre 
grumme biller er vel ikke til at sige d. 9.05.2008  (Foto: M. Hansen) 

8 
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D e himmerlandske Heder består 
af Ajstrup Hede, Lundby Hede, 

Oudrup Østerhede samt Vindblæs 
Hede.  De fredede arealer udgør godt 

1300 hektar.  Hederne er beliggende 
godt 30 km vestsydvest for Aalborg. 
 I det følgende vil jeg koncentrere 
mig om Lundby Hede og Oudrup 
Østerhede, hvor jeg er kommet regel-
mæssigt gennem 35 år. 
 I 70’erne erindrer jeg hederne som 
rigtig fine med frisk lyng, masser af 
melbærris samt revling.  Men efter-
hånden sidst i 80’erne og 90’erne blev 
det især græsserne, der tog over.  Lyn-
gen syntes ret træt og gammel.  Der 
voksede også efterhånden en del fyr 
ind mange steder. 
 Problemet var selvfølgelig, at he-
derne ikke mere blev brugt som før-
hen til græsning, høstning af lyng til 
brænde og strøelse.  Samtidig var der 
efterhånden sket det, at masser af 
små landbrug med blandede bedrifter 
var blevet afløst af færre, men større 
gårde, der ensidigt satsede på kvæg 
eller grise.  Specielt de store 
”grisefabrikker” har bidraget/bidrager 
med en gødskning af hederne med 
ammoniak (kvælstoftilførsel), der får 

De himmer-

landske  

Heder 
 

Hederne bliver ikke 

mere brugt som  

førhen til græsning, 

høstning af lyng til 

brænde og strøelse  
 

Af  Kristian Knudsen  

Lundby Hede d. 24.05.2008 (Foto: K. Knudsen) 

9 
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græsset til at gro kraftigt på lyngens 
og urternes bekostning. Hederne var 
efterhånden ved at blive til græs og 
skov. 

Oudrup Østerhede d. 24.05.2008 (Foto: K. Knudsen) 

Åge Thorup ved at undersøge  
insektfaunaen i hedeområdet 

 d. 24.05.2008 (Foto: K. Knudsen) 

En af de typiske hedeplanter,  
melbærris der trives på hederne 

 d. 24.05.2008 (Foto: K. Knudsen) 

10 
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 Hvornår det præcis var, at Nord-
jylland Amt gik i gang med naturpleje 
på hederne, ved jeg ikke, men det må 
vel have været i slutningen af 90’erne 
og starten af dette århundrede.  Der 
var forsøg med lyngslet, afgræsning 
(både med får og kreaturer) samt 
punktvise afbrændinger i kontrollere-
de parceller, udtynding eller rydning 
af eksempelvis bævreasp, rynket rose, 
ene samt fyr.  I starten så det ikke alt 
for lovende ud, men efterhånden blev 
det bedre og bedre. 
 Med kommunalreformen af 1. ja-
nuar 2007, overgik plejearbejdet på 
hederne til kommunerne.  De himmer-
landske Heder er beliggende i to kom-
muner, nemlig Aalborg og Vesthim-
merland.  Heldigvis tog begge kommu-
ner pligten til sig, og der er faktisk 
udført et flot stykke naturpleje på 
hederne.  Jeg besøgte Oudrup Øster-
hede og Lundby Hede sidst i maj 2007 

og 2008.  Specielt på Oudrup Østerhe-
de ser det rigtig flot ud.  Melbærris og 
revling trives og dækker bunden mel-
lem frisk lyng på efterhånden meget 
store flader.  På Lundby Hede er der 
ikke så megen melbærris og revling, 
men det var der heller ikke førhen i 
tiden.  Her trives lyngen godt og er 
frisk. Samtidig har man her foretaget 
en meget nødvendig rydning og op-
flisning af speciel fyr, der efterhånden 
havde bredt sig temmelig kraftigt. 
 Jeg må sige, at kommunerne har 
gjort et flot stykke plejearbejde, som 
de hermed får ros for. Hederne rum-
mer et rigt dyreliv. Her findes både 
hugorm, stålorm og firben. Af større 
dyr findes hare og ræv på den åbne 
hede samt råvildt i kanten af heden, 
hvor der er passende skjul fra nært-
liggende skov.  
 Hedepletvingen (Euphydras auri-

nia) var i 70’erne ganske almindelig 

I hedeområdet bliver der foretaget udtynding eller rydning af eksem-
pelvis bævreasp, rynket rose, ene samt fyr for at genskabe heden i sin 

oprindelige tilstand, der tages her store maskiner i brug  d. 24.05.2008 
(Foto: K. Knudsen) 

11 
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på hederne, men efterhånden som 
hederne forarmedes, blev arten også 
sjældnere. Efterhånden ganske fåtal-
lig, men den iværksatte pleje har vir-
kelig hjulpet arten, så man nu kan 
træffe den regelmæssigt igen i juni 
måned. Jeg så selv 6 stk. på Oudrup 
Østerhede i slutningen af maj 2007. 
 Spidsvingemålerne (Scotopteryx 
coarctaria, S. chenopodiata, S. mucro-

nata samt S. luridata) samt Anarta 

cordigera (en lille dagflyvende ugle 
med gule bagvinger) er dog ikke så 
almindelige, som de var tilbage i 
70’erne. Det gælder vist også på heder 
i resten af landet, så her er måske 
andre årsager. Planterne (visse og 
melbærris) trives i al fald, så vi må 
håbe, at arterne atter kan opformere 
sig. 

� 

Skov og Naturstyrelsen har opsat info-tavler bl.a. for at fortælle om  
hedepletvinge. Et posetivt tiltag for at orientere om et af vore insekter der  

iøvrigt er fredet og således ikke må indsamles, d. 24.05.2008 (Foto: K. Knudsen) 

12 
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D enne artikel er en sammenfat-
ning af resultater fra 6 dages 

feltarbejde i Almindingen på Born-
holm udført af artiklens forfattere.  
Feltarbejdet havde til formål at un-
dersøge forekomsten af bred vandkalv 
og lys skivevandkalv i området.  Ar-
bejdet er udført med økonomisk støtte 
fra Dansk Entomologisk Forening, 
Entomologisk FagUdvalg.  En mere 
omfattende beskrivelse af dette arbej-

de er desuden udfærdiget som en rap-
port og fremsendt til Danmarks Miljø-
undersøgelser, Miljøcenter Roskilde, 
Entomologisk FagUdvalg og Born-
holms Regionskommune. 
 

Truede vandkalve 

To danske arter af vandkalve 
(Coleoptera, Dytiscidae) er omfattet af 
EF-Habitatsdirektivets bilag II og IV, 
og kræver derfor streng beskyttelse.  
Det drejer sig om bred vandkalv Dy-

tiscus latissimus Linnaeus, 1758 og 
lys skivevandkalv Graphoderus bili-

neatus (De Geer, 1774).  Tidligere var 

Bred  

vandkalv og 

lys skive-

vandkalv på 

Bornholm  
 

De to arter er blevet 

gennemsøgt i  

Almindingen på  

Bornholm, hvor de 

hver blev fundet på 

to nye, og hidtil  

ukendte, lokaliteter 
  

Af   Philip Francis Thomsen   
og 

Lars Iversen 

Hun af bred vandkalv fra  
Bastemosen d. 28.05.2008 

(Foto: L. Iversen) 
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begge arter relativt udbredte her i 
landet, trods de altid har været sjæld-
ne.  I nyere tid er begge arter dog gået 
stærkt tilbage i både forekomst og 
udbredelse. 
 

Status 

Bred vandkalv er fundet ca. 65 steder 
i Danmark siden slutningen af 1700-
tallet (Holmen 1993; 2000).  Findeste-
derne fordeler sig over det meste af 
landet.  Siden 1980 er arten dog kun 
fundet 6 steder i landet (Stribsø ved 

Vejrs, Bundløs Sø ved Salten, Mossø 
og syd for denne i Rold Skov, lille sø 
ved Kulsbjerge ved Vordingborg, An-
kermyr i Slotslyngen samt Bastemo-
sen i Almindingen).  Siden 1994 er 
den kun påvist i Rold Skov og i Baste-
mosen (Søgaard m.fl. 2004; Pedersen 
1994). 
 Lys skivevandkalv er fundet ca. 35 
steder i Danmark siden begyndelsen 
af 1800-tallet (Holmen 1993; 2000).  
Findestederne fordeler sig fra Østjyl-
land og østpå, og især fra Nordøstsjæl-

Kort over undersøgelsersområdet i Almindingen på Bornholm. 
(Lokalitets ID se Tabel 1 side 15) 

                                                                                                    NORD 

       1 

              2 

                             3                   8 

                                                           12  11 

                                                      13           10   15 

                                     4           7          9       14 

                                                          6                                                       17 

 

                                                                             5          INDLÆGGET 

 

                                                                                                             18 

                                           ALMINDINGEN 

 

                 20                                                                                16 

         

    18 

 

 

 

 

 

14 



Bladloppen 28 / 2008 

land er arten fundet mange steder.  
Siden 1980 er arten dog kun fundet 4 
steder i landet (Bundløs Sø ved Sal-
ten, Skærsø ved Egtved, Olsens Sø i 
Vaserne i Birkerød og i Bastemosen i 
Almindingen), hvor den dog ikke er 
påvist i Bundløs Sø siden 1980 
(Søgaard m.fl. 2004).  Desuden blev 
arten for nylig påvist på en ny lokali-
tet, da den i 2007 og 2008 blev fundet 
i Holmegårds Mose ved Næstved af 
henholdsvis Jan F. Rasmussen 
(NOVANA, www.naturdata.dk) og 
forfatterne til denne artikel. 
 
Levestederne  

Den typiske biotop er mindre eller 
større søer beliggende i større natur-
områder som f.eks. skove, næringsfat-
tige moser og højmoser.  Søerne er 
klare eller brunvandede og med åbne 
soleksponerede vandflader samt åbne 
bevoksninger af sumpplanter langs 
bredden. Typisk findes planter som 
trådstar, næbstar, bukkeblad, krage-
fod, hvid åkande og tørvemosser.  De 
to arters lighed i habitatpræferencer 
betyder at de ofte forekommer på 
samme lokalitet (Søgaard m.fl. 2004). 
 Som følge af begge arters tilbage-
gang i landet er deres bevaringsstatus 
i 2000 foreløbig blevet vurderet som 
ugunstig (Pihl m.fl. 2000). 
 
Arterne trues 

hovedsageligt af næringsberigelse og 
tilgroning af deres levesteder, 
(Holmen 1993).  Desuden kan en tæt 
bestand af ænder og fisk udgøre en 
trussel.  Tilstanden i Bastemosen, 
hvor begge arter fortsat findes, er 
kritisk, da den er under massiv tilgro-
ning med planten krebseklo.  Dette 
medfører reduktion af de åbne vand-

ID  Lokaliteter 

1.  Ravnekær  

2.  Gammelmose* 

3.  Åsedamme  

4.  Sortemose  

5.  Bastemose*  

6.  Stakkelemose*  

7.  Rappekær 

8.  Kattemyr  

9.  Baremose*  

10.  Baremose  

11.  Tvillingehullerne*  

12.  Tvillingehullerne 

13.  S for Tvillingehullerne  

14.  Iglemose*  

15.  Rundemose  

16.  Røverkær 

17.  Hagemyr 

18.  Borgesø 

19.  Ormekuld 

20  Græssøen*  

  

Tabel 1 

Oversigt over undersøgte lokalite-
ter. Kort over undersøgelsers-
området i Almindingen på  
Bornholm, se side 14. 
 
I alt blev 20 søer gennemgået, af 
disse blev 7 søer (markeret med 
stjerne) udvalgt som potentielle 
lokaliteter til grundigere  
undersøgelse.      
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flader som især bred vandkalv kræver.  
Derudover er flere af Almindingens 
småsøer under kraftig tilgroning, og 
tidligere potentielle lokaliteter har nu 
en grad af overskygning der gør dem 
uegnede for både bred vandkalv og lys 
skivevandkalv. Det er derfor nødven-
digt med akut overvågning og pleje af 
området, hvis arterne fortsat skal 
overleve i Danmark.  Situationen i 
Bastemosen kompliceres imidlertid af 
tilstedeværelse af et andet bilag IV 
insekt; grøn mosaikguldsmed Aeshna 
viridis Eversmann, 1836, som blev 
registreret første gang på lokaliteten i 
2004 (Lars Iversen pers. medd.).  Ar-
ten lægger æg på netop krebseklo og 
er derfor afhængig af plantens tilste-
deværelse. Forvaltningen af de tre 

insektarter bør derfor ikke ske uaf-
hængigt.  
 
Eftersøgning 

Der blev foretaget en udvidet undersø-
gelse af potentielle søer i Almindingen 
for tilstedeværelsen af bred vandkalv 
og lys skivevandkalv samt grøn mosa-
ikguldsmed. 
 
Metodik 

Feltarbejdet blev udført i perioden 26. 
- 31. maj 2008.  Søer og vandhuller i 
området omkring Bastemosen i Al-
mindingen blev udvalgt på baggrund 
af udpegning i Basisanalysen for Al-
mindingen (Bornholms Regionskom-
mune) samt om det var et tidligere 
findested for vandkalvearterne.  Desu-

Mindre sø i Baremose, en af to nye lokaliteter for Bred vandkalv d. 31.05.2008  
(Foto: L. Iversen) 
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den blev søer med kendt forekomst af 
krebseklo undersøgt med henblik på 
tilstedeværelse af grøn mosaikguld-
smed.  
 De udvalgte søer blev undersøgt og 
de enkelte lokaliteters potentiale blev 
vurderet.  Hvis en lokalitet blev vur-
deret som potentielt levested for én af 
de to vandkalvearter, blev der foreta-
get en grundigere undersøgelse af 
selve lokaliteten.  Den grundigere 
undersøgelse bestod i opsætning af 8 
stk. rusefælder i henhold til de tekni-
ske anvisninger for DMUs NOVANA 
overvågningsprogram (Søgaard m.fl. 
2004).  Yderligere blev der foretaget 
en aktiv eftersøgning vha. 1 times 
ketsjning af 2 personer efter larver og 
voksne dyr.  Ketsjning blev anvendt, 

da det er vores generelle erfaring at 
de mindre vandkalvearter (inkl. lys 
skivevandkalv) bedst fanges på denne 
måde, hvorimod rusefælder egner sig 
godt til at fange de større arter (f.eks. 
Cybister lateralimarginalis og Dy-

tiscus spp.).  Ved ketsjning blev der 
samtidig søgt efter nymfer af 
guldsmedearter omfattet af EF-
habitatsdirektivets bilag IV (særligt 
grøn mosaikguldsmed).   
 
Fund 

Voksne dyr af bred vandkalv blev fun-
det i tre søer:  
 
Bastemose (1 hun), Iglemose (1 han) 
og Baremose (1 hun + 1 han), hvoraf 
de to sidstnævnte var ukendte lokali-

De tre individer af  lys skivevandkalv fra Stakkelemose, d. 28.05.2008  
(Foto: L. Iversen)  
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teter for arten. Voksne dyr af lys ski-
vevandkalv blev fundet i to søer: 
 

Stakkelemose (3 individer) og Gam-
melmose (1 individ), begge ukendte 
lokaliteter for arten. Alle individer af 
bred vandkalv blev fanget i ruser, 
hvorimod alle individer af lys skive-
vandkalv blev fanget vha. ketsjning i 
bredvegetationen.  Alle levende dyr 
blev genudsat efter fotografering til 
dokumentation.  I Baremose var beg-

ge individer af bred vandkalv beklage-
ligvis døde i ruserne. 
 

Larver af grøn mosaikguldsmed 
blev fundet i fire søer: Bastemosen, 
Iglemosen, Borgesø og Græssøen, 
hvoraf de tre sidstnævnte var ukendte 
lokaliteter for arten. 
 
Diskussion 

Både bred vandkalv og lys skivevand-
kalv blev fundet på hver to nye, og 

Stakkelemose, ny lokalitet for  
lys skivevandkalv d. 28.05.2008  

(Foto: L. Iversen)  

  
Baste 
mose 

Igle-
mose 

Bare-
mose 

Stakke-
lemose 

Gamel-
mose 

Bor-
gesø 

Græs
søen 

 Bred vandkalv X (x) (x)     

 Lys skivevandkalv    (x) (x)   

Grøn mosaikguldsmed X (x)    (x) (x) 

Tabel 2 

Oversigt over fund af de 3 bilag IV insekter. (X) angiver en ny lokalitet for arten 

18 



Bladloppen 28 / 2008 

tilbageværende lokaliteter i 1994 og 
én tilbageværende lokalitet i 2004, og 
for lys skivevandkalv var der i forve-
jen kun vurderet tre tilbageværende 
lokaliteter i 2004-2005 (Søgaard m.fl. 
2006).  Grøn mosaikguldsmed blev 
fundet på tre nye, og hidtil ukendte, 
lokaliteter.  
 Vores undersøgelse demonstrerer 
at en udvidet eftersøgning af arterne 
på potentielle lokaliteter i resten af 
landet er tilrådelig.  De tre insekter er 
store arter og bør derfor kunne findes 
på hidtil ukendte lokaliteter ved en 
eftersøgning.  Især bør efterstræbes 
lokaliteter som ikke tidligere har væ-
ret undersøgt af amatørentomologer, 
hvilket var tilfældet i de pågældende 
søer i Almindingen. 
 
På baggrund af  

nærværende resultater  
samt vores generelle erfaringer om-
kring fangst af vandkalvearter af for-

hidtil ukendte, lokaliteter.  For begge 
arter er dette en betydelig forøgelse af 
danske lokaliteter.  For bred vandkalv 
var der i forvejen kun vurderet tre 

Bastemosen, tilgroning med krebseklo ses, d. 28.05.2008 
(Foto: L. Iversen) 

Ældre han af bred vandkalv fra 
Iglemosen, d. 28.05.2008 

(Foto: L. Iversen) 
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skellige størrelser, som omtalt i meto-
de-afsnittet, anbefaler vi et tillæg til 
tekniske anvisninger for overvåg-
ning af lys skivevandkalv i fremtiden, 
hvorved denne art primært burde ef-
tersøges ved hjælp af aktiv ketsjning.    
 
Det er glædeligt  
at bred vandkalv og lys skivevandkalv 
tilsyneladende er mere udbredte i 
Almindingen end hidtil antaget.  
Imidlertid er der akut behov for at 
deres levesteder sikres mod yderligere 
forringelse og at der iværksættes en 
plejeplan. Forslag til en plejeplan er 
udenfor omfanget af dette arbejde, 
men en sådan kunne f.eks. indeholde 
fjernelse af krebseklo i dele af Baste-
mosen.  I denne forbindelse er de nye 
fund af grøn mosaikguldsmed udenfor 
Bastemosen vigtige, da denne art 
kunne tænkes at blive negativt påvir-
ket som følge af en rydning.  En evt. 
rydning af krebseklo i Bastemosen, til 
fordel for vandkalvene, virker mere 
forsvarligt når grøn mosaikguldsmed 
har flere bestande i Almindingen.  
 En pleje af området er nødvendig 
hvis vi skal overholde vores internati-
onale forpligtelserne og hvis arterne 
fortsat skal være en del af Danmarks 
fauna.  
 
Tak 

En stor tak til Dansk Entomologisk 
Forening, Entomologisk FagUdvalg 
for økonomisk støtte og til Køben-
havns Universitet for lån af Gravgær-
de Feltstation. Desuden tak for velvil-
je hos Skov&Naturstyrelsen, Born-
holm. Endelig takkes Mogens Holmen 
for faglige råd og vejledning.  

� 
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D et årlige mødet blev denne gang 
afholdt i det sydfynske område, 

nærmere betegnet på Egebjerggården 
i Vester Skerninge, vest for Svend-
borg.  En bygning der i det daglige er 
aktivitetscenter for egnens borgere. 
Med en beliggenhed lige ud til åbne 
marker med levende hegn, gamle går-
de og megen natur var dette det rette 
inspirerende sted til at afholde vort 
møde.  Der skal herved siges tak for 
lån af lokaler og faciliteter. 
 Følgende EFU medlemmer havde 
fundet vej til Egebjerggården: Kristi-
an Arevad, Lars Bruun, Rune Byge-
bjerg, Palle Jørum, Michael Kavin, 
Kristian Knudsen, Per Stadel Nielsen, 
Jan Fischer Rasmussen, Hans Peter 
Ravn, Jan Boe Runge, Uffe Terndrup 
og Søren Tolsgaard. 
 Efter den traditionelle hilsen på og 
de fremmødte havde fundet plads 
langs det lange bord bød EFU´s for-

mand velkommen blev der serveret 
kaffe og morgenbrød samtidig med at 
mødet kunne begynde. 
 Efter velkomsten fremlagde Micha-
el Kavin den udsendte dagsorden der 
herefter blev godkendt. Kristian Are-
vad blev valgt til ordstyrer, han kunne 
konstaterer at mødet var lovligt ind-
kaldt. EFU´s sekretær Lars Bruun var 
som sædvanen mødets referent. 
 
Formandens beretning  
om EFU’s virksomhed i 2007 

Michael Kavin orienterede om nogle af 
de væsentligste sager EFU har haft på 
bordet siden sidste møde. 
  Bl.a. at DEF er blevet høringsbe-
rettiget til myndighedernes afgørelser 

EFU`s  

Plenarmøde 

2008 
 

Nogle af de emner der 

blev  behandlet på 

mødet i V. Skerninge, 

26. april 2008 
 

Redaktionen 

Michael Kavin, EFU´s formand 
gennemgik beretningen for 2007 

d. 26.04.2008 (Foto: J. Boe Runge) 
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og planer. Han oplyste at der kommer 
mange typer sager, hvoraf en del må 
betragtes som noget udenfor EFU´s 
område. Problemet er dog ikke større 
end at de enkelte sager ved en sorte-
ring kan videresendes til de relevante 
kontaktpersoner. 
 
Michael Kavin kunne  

videre meddele følgende: 

 
Plejen af Bombarderbillen 

Der er rettet henvendelse til Born-
holms Regionkommune da plejen af 
Bombarderbillen ser ud til at blive 
svigtet. Palle Jørum kunne yderlig 
oplyste at Mogens Hansen, Bornholm, 
har tilbud kommunen en ny undersø-

gelse af bombarderbillens status (se 
artiklen side 5). 
 
Det Grønne Kontaktudvalg  

har holdt ca. 5 møder hvor Jan Fischer 
Rasmussen repræsenterer EFU. 
 
Butterfly Conservation Europe 

Michael Kavin har deltaget i det første 
møde i Butterfly Conservation Europe, 
hvor der var deltagere fra 30 lande, 
DEF er partner i Danmark. Arbejdet 
handler bl.a. om at hjælpe organisatio-
nerne i de enkelte lande til at kunne 
påvirke offentlig administration og 
planlægning til gavn for bevarelse af 
sommerfugle og deres levesteder (se 
artiklen side 25). 

Forrest Kristian Arevad der blev valgt til ordstyrer, til venstre  
Jan Fischer Rasmussen og til højre Kristian Knudsen,  2007 

d. 26.04.2008 (Foto: J. Boe Runge) 

22 



Bladloppen 28 / 2008 

Naturovervågningsprojekt  

af dagsommerfugle 

Der blev oplyst at DN overvejer at 
etablere et naturovervågningsprojekt 
af dagsommerfugle, hvor DEF evt. 
også forventes at kunne deltage. Pro-
jektet er inspireret af et projekt i Hol-
land. DN vil skulle være sponsor og 
projektstyrende, mens DMU og DEF i 
givet fald vil skulle forestå det faglige 
arbejde. 
 
Melby Overdrev 

Per Stadel Nielsen supplerede beret-
ningen: På Melby Overdrev rydder 
SNS vedplanter og plejer lyng. SNS 
bekæmper også rynket rose langs 

nordkysten, dog med begrænset suc-
ces. På Møns klint er der kommet ny 
skovfoged (Mikkel Bornø), der er som-
merfugleinteresseret.  
 
Rødbyhavn 

En lokal sommerfugleekspert har in-
formeret kommunen om lokaliteten, 
og kommunen lover at begynde at ple-
je lokaliteten i løbet af efteråret. 
 
Borre, Møn 

En lokal landmand har søgt om tilla-
delse til at konvertere en kvægfarm til 
svinebrug. Han overtrådte dog sin 
tilladelse, har fået bøde, men fortsæt-
ter en ulovlig overskridelse af vilkåre-
ne (13.000 slagtesvin årligt) umiddel-
bart udenfor et Natura2000-område. 
Per har forsøgt at forfølge sagen til 
myndighederne, men uden held. 
 
Data fra lysfældefangst  

af sommerfugle 

er under bearbejdelse. Staten efterly-
ser en klar konklusion på arbejdet, 
som dog er svær at drage. Brakmarks- 
og overdrevsarter har dog haft frem-
gang medens en del hedearter er gået 
tilbage. 
Hans Peter Ravn foreslog i forlængel-
se heraf at genudsende pressemedde-
lelsen om ophævelse af brakordnin-
gen, da sagen er varm igen. 
 
De himmerlandske Heder  

Kristian Knudsen oplyste at Nordjyl-
lands Amts naturpleje på Vesthim-
merlandske heder er flot, og kommu-
nen skal have at vide at plejen skal 
fortsættes. Uffe Terndrup har noteret 
sig, at der høstes med grønthøster 
med godt resultat. (se artiklen De 
himmerlandske Heder side 9).  

EFU´s sekretær Lars Bruun var 
som sædvanen mødets referent 

d. 26.04.2008 (Foto: J. Boe Runge) 

23 



Bladloppen 28 / 2008 

De militære øvelsesområder 

Erfaringer med høringer vedr. pleje-
planer for de militære øvelsesområder 
(Søren Tolsgaard & Palle Jørum). 
 Der har været tvivl om hvorvidt 
høringerne skal være et input til myn-
dighedernes overvejelse, eller et styk-
ke færdig tekst til at sætte ind i myn-
dighedernes endelige plejeplan. Derfor 
vil der fremover blive udarbejdet beg-
ge dele. 
 
Invasive arter 

Hans Peter Ravn oplyste at han arbej-
der med invasive arter og konflikter 

mellem insekter og produktion og er 
med til at opstarte et center, ”Centre 
of Invasive Species” der er et nyt net-
værk der arbejder med at koordinere 
arbejde og forskning i invasive arter 
og klimaforandringer. Invasive arter 
er organismer, som ved menneskets 
hjælp er bragt uden for deres naturli-
ge udbredelsesområde, og som i det 
nye område udgør en alvorlig trussel 
mod hjemmehørende arter. Der kom-
mer hjemmeside, workshops og tema-
dage, hvor problemet kan blive be-
handlet. SNS og plantedirektoratet vil 
deltage, men faglige foreninger invite-

Hans Peter Ravn (til højre) oplyste om et center, ”Centre of  Invasive Species”  
han er med til at etablere som et landsdækkende forsknings– og  

forvaltningsnetværk. Han viser her noget af det materiale der bliver benyttet.  
Per Stadel Nielsen til venstre, d. 26.04.2008 (Foto: J. Boe Runge) 
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res til også at deltage. Også i projekter 
og undersøgelser. Deltagelse og arbej-
dets omfang vil være uforpligtende. 
 
Regnskab for EFU  

og EntoConsult  

Der blev orienteret om økonomi 
(regnskab for EFU og EntoConsult)  
Regnskabet blev fremlagt, og fremviste 
et pænt overskud, der er plads til at 
aktivitetsniveauet kan sættes op, i 
øvrigt skal de der har krav på kørepen-
ge sørge for at få dem udbetalt. 
 Der vil fremover blive anvendt en 
opdateret og mere struktureret konto-
plan, så regnskabet bliver mere gen-
nemskueligt og sigende. 
 
Artsdatabase  

Palle Jørum orienterede om de tiltag 
(fortrinsvis indenfor biller) der blev 
drøftet på sidste plenarmødet 2007. 
Om programversion med online fund-
database og artsfortegnelse der blev 
præsenteret, og som efterfølgende er 
blevet testet af flere entomologer. Han 
oplyste at der har været feedbackmøde 
med Christian Lange, DanBif, der har 
lavet programmet. Der er dog ikke 
sket yderligere udvikling. 
 Per Stadel Nielsen informerede om 
den artsdatabase der benyttes af lepi-
dopterologer og at det her er en be-
grænset personkreds som indtaster i 
sommerfuglebasen. Mange kigger, 
uden at levere data. Basen rummer pt. 
ca. 60.000 fundoplysninger. 
 Michael Kavin efterlyste en løs-
ning, hvor private databaser kan ind-
læses automatisk og lægges ind i den 
samlede fil. 
 Hans Peter Ravn oplyste, at Dan-
Bif kan konvertere næsten alle typer 
data og gerne leverer programmet til 

det.  Søren Tolsgaard gjorde opmærk-
som på at der bør være således at alle 
bidragydere skal give tilladelse til at 
videregive data. 
 
EntoConsult 

har, siden sidste plenarmøde, gennem-
ført 7-8 projekter og forhandler nye, 
herunder rødlistning og NOVANA 
overvågninger. 
 
Bladloppen 

Jan Boe Runge oplyste at der som 
sædvanligt manglede tekstmateriale - 
i god tid - til at få det forrige nr. af 
BLADLOPPEN ud i rette tid - det 
lykkedes! 
 For at undgå lignende problemer 
blev der på mødet vedtaget en dead-
line for indlevering af materiale, nem-
lig den 1. september i det år BLAD-
LOPPEN udgives. Vi håber herved at 
få en mere struktureret arbejdsgang. 
 Der findes en oversigt på nettet 
over naturtidsskrifter (Naturhistorisk 
Guide: http://www.danbif.dk/
naturhistoriskguide/Tidsskrifter/
bladloppen), hvor Bladloppen figurere. 
 Han oplyste at BLADLOPPEN, 
foruden farver på omslaget, også lig-
ger i farver på nettet. Det blev i øvrigt 
diskuteret at trykke bladet i farver, 
men der var enighed om at der næppe 
var råd til det. 
 Hans Peter Ravn understregede at 
bladet benyttes på institutioner og 
myndigheder, så artiklerne skal bru-
ges til at præsentere eksempler på 
anvendelse af entomologien, og ikke 
være for smalt entomologfagligt. 
 
Mødet sluttede ved 17-tiden. 

� 
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Det stiftende møde i Butterfly Conservation Europe afholdtes den 29. - 31. 
oktober 2007 i Bavarian Academy for Nature conservation and Landscape 

managements’s smukke gamle kursusejendom - et tidligere kloster - i  
Laufen i Bayern, ikke langt fra Salzburg. d. 30.10.2007 

(Foto: M. Kavin) 

� 
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N etværk er mange ting.  Ofte er 
der tale om personlige og ufor-

melle netværk at kontaktpersoner, 
som man søger informationer og for-
skellige former for assistance fra.  
Sådanne netværk har typisk ikke 
nogen ”mission” eller organisering. 
 Butterfly Conservation Europe 
(BCE) er en helt anden type netværk. 
Det har først og fremmest en fælles og 
forpligtende mission, nemlig at virke 
for bevarelsen af sommerfuglearterne 
og deres levesteder i Europa.  Forbil-
ledet er Birdlife International netvær-
ket, hvor bl.a. DOF er medlem. 
 Dernæst er netværket et formelt 
netværk – dvs. det har en organise-
ring i form af medlemmer samt en 
formel ledelse/bestyrelse.  
 Netværket etableredes i 2004 af 
Butterfly Conservation (UK) og Dutch 
Butterfly Conservation (De Vlin-
derstichting).  Siden da og især på det 
seneste er andre kommet til, og net-
værket tæller i dag 35 medlemmer 
fordelt på 32 lande i Europa.  Den 
første egentlige konference i netvær-

ket afholdtes i Laufen i Sydtyskland i 
efteråret 2007.  Netværket er således 
stadigt meget ungt. 
 Medlemmerne falder i to grupper: 
Partnere, som typisk er institutioner 
eller foreninger (NGO’er) og associa-
tes, som typisk er enkeltpersoner.  
Netværkets eneste danske partner er 
Dansk Entomologisk Forening. 
 Ledelsen/bestyrelsen er indtil vide-
re ikke valgt af partnerne, men for-
ventes på længere sigt at blive af en 
mere ”demokratisk” natur.  Det sker 
når man er sikker på, at netværket vil 
fungere i den ånd, det var tænkt.  
 Inden for et sådant netværk er der 
en naturlig rollefordeling.  
 
BCE centralt 

Ledelsen/bestyrelsen tager sig ad de 
store linier.  Det vil sige prioritering 
af hvad netværket helt overordnet 
skal arbejde med, og hvordan man 
skal arbejde.  Det handler altså meget 
om overordnet strategi, men også om 
konkrete opgaver og formidling/
markedsføring.   
 I strategisammenhæng finder BCE 
det vigtigt, at arbejdet med beskyttel-
se a farter og levesteder er ordentligt 
og objektivt begrundet og dokumente-
ret på tilstrækkeligt videnskabeligt 
grundlag.  Det vurderes at være af 
afgørende betydning for at kunne op-
nå gennemslagskraft i EU og dets 
medlemslande. 
 En væsentligt konkret opgave er i 
forlængelse heraf at iværksætte, sam-
le og formidle viden om arterne, deres 
levesteder og deres udvikling.  
 På formidlingssiden, som samti-
digt har et væsentligt element af lob-
byarbejde, afholdes også jævnlige mø-
der omtrent hvert halve år med EU’s 

Butterfly 

Conservation 

Europe 
 

Et europæisk  

netværk  
 

Af  Michael Kavin 
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Direktorat for Miljø og Natur (DG 
Environment).  
 Det er også ”centralens” opgave at 
holde medlemmerne orienteret om 
hvad der sker ”på bjerget”, f.eks. se-
nest i forbindelse med EU medlems-
landenes statusindberetninger om 
hvordan det går med habitatområder 
og –arter, så partnerne med deres 
finger på pulsen kan få lejlighed til at 
kommentere indberetningerne overfor 
Direktoratet og dermed Kommissio-
nen.  
 På det konkrete område kan også 
nævnes, at BCE via De Vlinderstich-
ting i Holland har virket som kataly-
sator og inspirator i forbindelse med 
etableringen af Projekt Sommerfugle 
– det nye Citizen Science overvåg-
ningsprojekt for dagsommerfugle, som 

Danmarks Naturfredningsforening 
har sat i søen i samarbejde med 
Dansk Entomologisk Forening og 
Danmarks Miljøundersøgelser. 
 
Medlemmernes rolle 

For det første handler det om at 
forfølge netværkets mission inden for 
landets egne grænser.  Her er vi på 
kendt grund, for netop det har været 
Entomologisk FagUdvalgs (EFU’s) 
fornemste opgave i årevis.  Igennem 
årene har EFU på de entomologiske 
foreningers vegne sendt hyldemeter af 
høringssvar og lignende på alle typer 
af projekter og planer – lige fra helt 
konkrete plejeplaner for et tjørnekrat 
til udpegning af habitatområder og 
lovforberedende arbejde.  EFU og for-
eningerne har også bidraget meget 

Det traditionelle gruppebillede fra det stiftende møde i Butterfly 
Conservation Europe.  Repræsentanter for omkring 30 europæiske 

lande inklusive Deres udsendte deltog i mødet. d. 30.10.2007  
(Foto: Martin Warren, BCE) 
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konkret til naturplejetiltag, udarbej-
delse af rødlister, deltagelse i lokale 
brugerråd og arbejdsgrupper samt 
meget, meget mere.  Og indsatsen har 
gjort en forskel, selv om vi som de 
ildsjæle vi er selvsagt gerne havde set 
en endnu større effekt. 
 
For det andet handler det om at 
bidrage med materiale og oplysninger 
så ledelsen kan udføre sine opgaver i 
overensstemmelse med sin overordne-
de rolle som tidligere nævnt.  
 Vi har i den forbindelse fra dansk 
side deltaget i et oversættelsesarbejde 
omkring en fælles europæisk artsda-
tabase, som er under opbygning. Det 
er tanken, at den skal oversættes til 
alle europæiske sprog, så alle i prin-
cippet kan bruge den samme database 
– f.eks. hvis man er på tur i udlandet - 
så data på den måde kan gøre nytte 
også for partnere og associates i de 
pågældende lande.  Viden om faunaen 
er således i visse af de nye øst- og cen-
traleuropæiske lande meget tynd, og 
det er særdeles vigtigt for arterne og 
deres levesteder at vidensgrundlaget 
disse steder udbygges! Indtil videre 
foreligger væsentlige dele af databa-
sen nu på engelsk, hollandsk og 
dansk, men den er dog stadigvæk me-
get mangelfuld. Interesserede kan 
studere den foreliggende version på 
Telmee (1).  
 Lidt i samme boldgade har vi bi-
draget med informationer om databa-
ser for sommerfugle i Danmark.  Mere 
konkret handler det om databasen fra 
Atlasprojektet  Danmarks Dagsom-
merfugle samt Lepidopterologisk For-
enings Bugbase. 
 
For det tredje er der så det ”løse”, 

der i sin natur minder meget om det 
mere typiske uformelle kontaktnet-
værk.  Det handler f.eks. om hjælp til 
opklaring af forskellige arters status i 
Danmark, hvordan det ser ud med 
felthåndbøger med henblik på inspira-
tion til opbygning af nye lokale felt-
håndbøger og om andre forespørgsler 
af tilsvarende karakter – dvs. almin-
delig gensidig hjælp til stort og småt. 
 
Afsluttende bemærkninger 

Mange væsentlige beslutninger på 
natur- og miljøområder sker på over-
nationalt plan i EU.  Derfor er der 
behov for, at vi indgår i europæiske 
samarbejder der kan støtte op om de 
formål, som Dansk Entomologisk For-
ening og dens medlemsforeninger har, 
når det gælder naturens udvikling og 
dens forvaltning.  Vi har meget at by-
de ind med til gavn for fællesskabet, 
og vi har også en mere egoistisk inte-
resse i at kunne påvirke udviklingen i 
en retning, som vi synes er rigtig. 
 Butterfly Conservation Europe er 
ud fra erfaringerne fra Birdlife Inter-
national netværket potentielt et 
stærkt europæisk kort at satse på. En 
central placering i netværket bør der-
for være et mål for Dansk Entomolo-
gisk Forening inden for de næste 3-4 
år. 
 For yderligere viden om netværket 
kan henvises til BCE’s hjemmeside (2)  

� 

Links: 

(1)  Telmee: TEL NEE MET DE Nationale 
Databank Flora en Fauna. http://
www.telmee.nl/index.php?lan=112348. 
(2)  Butterfly Conservation Europe: 
http://www.bc-europe.org/category.asp?
catid=14. 
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G år det frem eller tilbage med 
sommerfuglebestanden i vores 

land? Har skovens sommerfugle fået 
det bedre?  Hvordan går det med de 
lokale og sårbare arter?  Går Sand-
randøje i klitterne ligeså stærkt tilba-
ge som i resten af landet eller er der 
forskel?  Det er den slags spørgsmål 
Projekt Sommerfugl skal give svar på. 
 Projekt Sommerfugl er et samar-
bejde mellem Danmarks Miljøunder-

søgelser,  Dansk Entomologisk For-
ening og Danmarks Naturfrednings-
forening. 
 Projektet bygger på Citizen Sci-
ence begrebet – direkte oversat 
”Borger Videnskab”, en kombination 
af faglig ekspertise og frivilliges viden 
og entusiasme.  Tanken er, at man 
som frivillig medvirker ved at besøge 
et område i sit nabolag en gang om 
ugen i en periode hen over sommeren.  
Man behøver ikke at være sommerfug-
le-ekspert for at deltage. 
 Observationerne indsamles på me-
todisk vis, så de kan danne grundlag 
for holdbare konklusioner. På sigt vil 
man kunne se en udvikling for såvel 
de forskellige arter som de forskellige 
naturtyper. 
 Er du interesseret så besøg projek-
tets hjemmeside:  
http://www.dn.dk/Default.aspx?
ID=3783  

� 

Kort 

Meddelelse 
 

Projekt Sommerfugl  
 

Af  Michael Kavin 
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Om indsam-

ling af sjæld-

ne og lokalt 

forekommen-

de dagsom-

merfugle i  

Danmark 
 

Jeg sympatiserer ikke  

med begrebet  

frivillige indsamlings 

begrænsninger  
 

Af  Jens Kristian Overgaard 

D et har længe undret mig, at man 
i Danmark har den meget libera-

le holdning, at det er tilladt at foreta-
ge indsamling af selv de sjældneste 
arter af dagsommerfugle. 
 Et af de mest hårrejsende eksem-
pler fra nyere tid er Boloria dia’s op-
dukken på Falster i 2003. 
 Hvad gør de danske sommerfugle-
samlere her? Jo, de ”tillader” via de-
res foreninger fra første dag og i årene 
fremover fortsat indsamling af denne 
uhyre lokale, nye danske art.  Ganske 
vist definerer man nogle ”frivillige 

indsamlingsbegrænsninger” (FIB), 
men holder alligevel en ”dør åben”, så 
samlerne kan få arten repræsenteret i 
deres samlinger. 
 
Jeg sympatiserer ikke  
med begrebet FIB, hvilket typisk inde-
bærer, at det fortsat er tilladt at ind-
samle ”højst ét eksemplar pr. år pr. 
lokalitet pr. person” (nogle steder hed-
der det ”pr. samler”). 
 
Bestemmelsen er efter min  

mening alt for lempelig. 

 I følge min overbevisning er det 
helt urimeligt overhovedet at indsam-
le de arter, som i dag er omfattet af 
FIB. 
 Reglerne om FIB er tilmed alt for 
lette at omgå.  
 Hvad betyder fx ”pr. person” eller 
”pr. samler”?  Kan man udnævne sin 
kone og sine tre børn til ”samlere” for 
en dag og dermed på ”lovlig vis” ind-
samle 5 dia? 
 
Og hvordan defineres en ”lokalitet”? I 
botanikernes atlasprojekt kalkulerer 
man fx med lokalitetsstørrelser på 
højst 100 m x 100 m.  Da dia forekom
(mer) over en ca. 2 km lang strækning 
på Falsters østkyst, er det ikke få dia, 
man ”lovligt” ville kunne indsamle, 
hvis man vælger at følge botanikernes 
definition af en lokalitet. 
 Og hvad med de uansvarlige men-
nesker, som helt lader hånt om FIB? 
 Dem ville man gøre det meget svæ-
rere for, hvis det via et totalt indsam-
lingsstop blev uacceptabelt overhove-
det at færdes på lokaliteterne med et 
net.  Tilmed ville man gøre det til en 
pinlig sag efterfølgende at fremvise 
sine kasser med ”forbudte arter” i. 
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Hvis man ønsker at  

bibeholde begrebet FIB 

kunne man med fordel ændre formu-
leringen til:  ”Hvert medlem af en 
dansk entomologisk forening må i 
hele Danmark højst indsamle ét ek-
semplar af en given art, som er omfat-
tet af FIB.” 
 Hertil bør så føjes en passus om, at 
eventuelle nyetablerede populationer 
af nye arter for den danske fauna 
(som tilfældet var med dia) eller af 
eventuelle genetablerede arter (måske 
machaon, hero, arcania, diamina, 

pruni, ilicis?) naturligvis omfattes af 
et totalt indsamlingsstop. 
 
I min tid som sommerfuglesamler  
har man i Danmark uden restriktio-
ner af nogen art kunnet indsamle bl.a. 
disse arter:  machaon, sinapis, reali, 

aurinia, diamina, arcania, hero, ilicis, 
pruni, tityrus og arion. Og længere 
tilbage:  mnemosyne, lucina og dispar. 
 
Det er utroligt 
at man af samtlige disse arter har 
kunnet fange løs efter forgodtbefin-
dende - selv i de perioder, hvor arter-
ne viste markant tilbagegang i Dan-
mark, - indtil endelig indsamlingsbe-
grænsningerne - eller i ganske enkelte 
tilfælde fredningerne - kom, men da 
var det i flere tilfælde for sent! 
 
Det er et problem 

at det er samlerne selv, der via de 
entomologiske foreninger udformer 
reglerne om FIB.  Jeg mener, at sam-
lerne generelt er inhabile, når det 
gælder at lave regler om FIB, idet de 
har for store egoistiske interesser i at 
bibeholde mulighederne for fortsat at 
indfange sjældne og truede arter til 

deres samlinger. 
På en nylig tur i Søholt Skov  
kunne jeg glæde mig over at se ca. 15 
smukke silvicolus flyve, hanner såvel 
som hunner, og den tanke bekymrede 
mig, at jeg i princippet på helt legal 
vis kunne have indsamlet dem alle.  
 Silvicolus forekommer, i dag, her i 
landet kun på ganske få lokaliteter på 
Lolland, og jeg er fuldstændigt overbe-
vist om, at en sådan frihed til uhæm-
met fangst udgør en betydelig trussel 
mod artens fortsatte forekomst i Dan-
mark. 
 Det samme kan siges om armorica-

nus på Røsnæs: Det er ubegribeligt, at 
man overhovedet tillader fangst, oven 
i købet uden begrænsninger, af en så 
uhyre lokalt forekommende sommer-
fugleart.  
 
Michael Stoltze skriver i sin bog  
”Danske Dagsommerfugle” under ili-

cis, at Hvidding Krat blev fredet bl.a. 
pga. forekomsten af ilicis.  Sommer-
fuglen blev imidlertid ikke fredet.  
Den kunne de danske sommerfugle-
samlere fortsætte med at indsamle 
efter forgodtbefindende.  Jeg selv 
holdt mig ikke tilbage; på en enkelt 
dag i 1968 indsamlede og dræbte jeg 
10 ilicis i Hvidding Krat.  
 Det virker fuldstændig ulogisk og 
stik imod al sund fornuft at frede en 
lokalitet pga. en specifik art og samti-
dig tillade fortsat indsamling af selv 
samme art. 
 
Det er vanskeligt  
at føre noget konkret bevis for, i hvor 
høj grad indsamling truer de i forvejen 
truede arter. 
 Man har, så længe jeg kan huske 
tilbage, stædigt hævdet, som et næ-
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sten helligt mantra, at ”sommer-
fuglesamlernes aktiviteter udgør ikke 
nogen trussel mod arternes overlevel-
se på lokaliteterne.”  Selv om hovedår-
sagen til mange arters voldsomme 
tilbagegang i Danmark utvivlsomt er 
indskrænkning og ødelæggelse af lo-
kaliteterne, har jeg meget svært ved 
at tro, at indsamling ikke vil kunne 
medvirke til at give visse arter døds-
stødet, enten lokalt på en lokalitet 
eller i Danmark som helhed.  
 Så længe det ikke er bevist, at 
indsamling er uden negative konse-
kvenser for bestandene, må tvivlen 
komme sommerfuglene til gode. 
 En ting er sikker:  Indsamling 
gavner ikke de sjældne sommerfugle-
arters overlevelse i Danmark. 
 
Hvis man sammenligner 

med hvad man har gjort for at beskyt-
te den vilde danske flora, så er talrige 
plantearter fredet i Danmark. 
 For planternes vedkommende gæl-
der samme problemstilling som for 
sommerfuglene, nemlig at truslen 
mod lokaliteternes beståen er den 
største.  Alligevel har man mht. plan-
terne – i modsætning til, hvad tilfæl-
det er hos sommerfuglene – valgt at 
gå ind for talrige artsfredninger. 
 På den baggrund er det endnu 
mere uforståeligt, hvordan sommer-
fuglene har kunnet unddrage sig til-
svarende fredninger. 
 
Jeg vil ud fra disse  

betragtninger gerne opfordre  

Entomologisk Fagudvalg til at 

gøre følgende: 

1. Nøje gennemgå tendenserne i de 
senere års forekomster og hyppighe-
der hos samtlige danske dagsommer-

fuglearter og udvælge, hvilke arter der 
fremover bør lades i fred gennem tota-
le indsamlingsstop, ud fra især disse 
kriterier: 
 Arter, der er i markant tilbage-

gang i Danmark 
  
 Arter, der optræder meget lokalt 

og på ganske få lokaliteter 
 
2. Gennem Dansk Entomologisk For-
ening og samtlige danske entomologi-
ske foreninger at medvirke til at ar-
bejde for, at der hurtigst muligt indfø-
res totale indsamlingsstop for de ud-
valgte arter. 
 
3. Tage kontakt til myndighederne 
(Skov- og Naturstyrelsen og Miljømi-
nisteriet) med henblik på at få indført 
en officiel fredning af de pågældende 
arter i Danmark, så indsamlingsstop-
pene kan blive til indsamlingsforbud.  
 
Mit umiddelbare bud  

på en liste over, hvilke arter der ud fra 
de ovennævnte kriterier med øjeblik-
kelig virkning bør omfattes af et ind-
samlingsstop, er: 
 
(Tabel 1) 
 armoricanus, silvicolus, dia,  

 diamina,  euphrosyne, tityrus  
      foruden naturligvis fortsat  
 arion og aurinia. 

 
I en ikke så fjern fremtid er det så 
desværre muligt, at listen i takt med 
levestedernes indskrænkning og for-
svinden og arternes yderligere tilbage-
gang gradvist bør udvides med fx:  
 
(Tabel 2) 

 tages, comma, paphia, aglaja, 
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 athalia, tullia, betulae, hippothoe, 

 alcon, artaxerxes, agestis, optilete 

 
Man kunne også vælge at gå det 
skridt videre og lade arterne nævnt i 
tabel 2 omfatte af et øjeblikkeligt ind-
samlingsstop med henblik på et sene-
re indsamlingsforbud ud fra denne 
betragtning:   
 Selv om arterne nævnt i tabel 2 
næppe er akut truede i Danmark, så 
vil fortsat ubegrænset indsamling 
utvivlsomt kunne medvirke til at 
mindske eller true bestandene lokalt, 
så man herved reducerer andre natur-
interesseredes chancer for at opleve 
de pågældende arter i naturen. 
 
Et eksempel: 

 I august 2008 fandt jeg betulae på 
en ny lokalitet i Himmerland.  Jeg så 
8 stk. heraf 7 hunner. 
 Hvilken indflydelse ville det have 
haft på denne lille lokale bestand, nu 
og i fremtiden, hvis jeg havde indsam-
let dem alle i stedet for at fotografere 
dem? 
 Ville den naturiagttager, som evt. 
kom forbi dagen efter, have fået sam-
me smukke oplevelse? 
 
Det er naturligvis ikke  

tilstrækkeligt  

med hverken indsamlingsstop eller 
lovpligtige fredninger af udvalgte ar-
ter for at sikre arternes overlevelse i 
Danmark på længere sigt, men det er 
et skridt på vejen.  Det er tilmed et 
meget vigtigt signal at sende til myn-
digheder og offentlighed om, at vi som 
amatørentomologer mener det alvor-
ligt, når vi snakker om naturbevaring 
og beskyttelse af sjældne sommerfug-
learter.  Vi kan netop ikke forvente at 

blive taget alvorligt, hvis vi samtidig 
accepterer indsamling af de selv sam-
me arter. 
 
Silvicolus, armoricanus,  

euphrosyne  
og alle de andre danske dagsommer-
fuglearter tilhører ikke nogen person-
ligt.  De tilhører os alle. 
Derfor er det urimeligt, at enkelte 
samlere ved indsamling til egne kas-
ser kan berøve det store flertal af na-
turinteresserede danskere muligheden 
for også i fremtiden at opleve disse 
perler lyslevende i den danske natur. 
 
For god ordens skyld  
skal jeg klart erkende, at jeg selv ikke 
er nogen helgen.  Jeg har i min tid 
som samler taget del i fangsten af nog-
le af Danmarks sidste machaon, reali, 

aurinia, diamina, arcania, hero, ilicis, 
tityrus og arion. 
 Det var i 1960’erne og 1970’erne.  
Det er jeg ikke stolt af i dag, og til det 
kan jeg kun sige:  
Man har jo lov at ændre holdning. 

� 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Kommentarer til og kritik  
af overstående synspunkter er velkomne 
ved henvendels til     
Jens Kristian Overgaard 
på mail: 
Jk.overgaard@mail.tele.dk 
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Replik 
 

Jeg må fastholde, at 

problemstillingen  

omkring dagsommer-

fuglenes tilbagegang i 

Danmark skyldes helt 

andre årsager end 

indsamling 
 

Af  Michael Kavin  

R edaktøren har spurgt mig, om 
jeg vil give en replik til Jens 

Kristian Overgårds indlæg om ind-
samling af sjældne og lokalt forekom-
mende dagsommerfuglearter i Dan-
mark.  Det vil jeg så forsøge mig med. 
 Indledningsvist vil jeg sige, at jeg 
er helt enig i det overordnede syns-
punkt, at indsamling af insekter ikke 
må medføre udryddelse af arter. 
 
Når det er sagt 
så holder enigheden også op.  Det 
overordnede synspunkt i Jens Kristi-
ans indlæg er, at indsamling af sjæld-
ne og lokalt forekommende arter er en 
meget konkret og væsentlig trussel 
over for alle de pågældende arter.  Jeg 
bemærker dog, at Jens Kristian sam-
tidigt selv anfører, at hovedårsagen til 
mange arters voldsomme tilbagegang 
i Danmark utvivlsomt er indskrænk-
ning og ødelæggelse af lokaliteterne. 

Her er vi tilbage  

ved sagens kerne 
Af alle de arter, som Jens Kristian 
nævner, er der kun objektivt belæg for 
at indsamling kan have haft afgøren-
de betydning for en enkelt af de nævn-
te arters uddøen/tilbagegang i Dan-
mark, nemlig Stor ildfugl (L. dispar).  
For alle de øvrige arters uddøen eller 
tilbagegang er diagnosen klar:   
Forringelse af arternes levevil-

kår, ødelæggelse af levesteder, 

isolering (og måske klimaændrin-

ger). 

 

Det er også tilbagemeldingen fra det 
europæiske netværk Butterfly Con-
servation Europe, der bestemt ikke 
kan siges at være domineret af samle-
re.  Her nævnes indsamling kun som 
et problem for enkelte arter i Balkan-
området og i Tyrkiet – og her er pro-
blemet knyttet til indsamling med 
kommercielt formål.  Det er noget vi 
heldigvis er forskånet for herhjemme 
og noget som foreningerne klart og 
utvetydigt er enige om er uforeneligt 
med medlemskab! 
 Her kan også f.eks. henvises til en 
hjemlig kapacitet, nemlig professor, 
dr.scient. Niels Peder Kristensen, som 
i et indlæg om indsamling af insekter 
på Lepidopterologisk Forenings hjem-
meside, bl.a. anfører, at  ”….Hvad 
specielt angår tilbagegangen af 

mange dagsommerfugle, som nor-

malt står i centrum i denne di-

skussion, har de senere årtiers 

økologiske forskning klart place-

ret årsagerne i helt andre forhold 

end samleres indgreb; disse til-

lægges nu højst en ganske margi-

nal betydning”.  Det kan i øvrigt 
anbefales at læse hele dette indlæg. 
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De nævnte årsager  
har også spillet en væsentlig rolle i 
forbindelse med Stor ildfugl, men den 
kunne måske gennem naturforvalt-
ning på det rette tidspunkt have væ-
ret reddet som dansk art, hvis man 
havde afholdt sig fra at indsamle den 
så massivt, som der er indikationer 
på. 
 Her kunne en frivillig indsam-
lingsbegrænsning - f.eks. i form af et 
totalt indsamlingsstop - have været et 
godt redskab.  Men det havde altså 
ikke hjulpet uden samtidigt forvalt-
ning af lokaliteten. 
 Så jeg må fastholde, at problem-
stillingen omkring dagsommerfugle-
nes (og en lang række andre dyre- og 
plantearters) tilbagegang i Danmark 
skyldes helt andre årsager end ind-
samling.  Det er således efter min 
opfattelse at rette bager for smed, når 
fokus lægges på samleri frem for de 
egentlige underliggende årsager.  Det 
vil derfor nok være mere konstruktivt 
at rette energien andetsteds hen, hvis 
man gerne vil være med til at bremse 
tilbagegangen. 
 
De frivillige indsamlingsbegræns-

ninger er et andet punkt 

som kritiseres meget i indlægget ud 
fra det synspunkt, at man ikke bør 
sætte ræven til at vogte gæs. 
 Det er et redskab som de danske 
entomologiske foreninger anvender i 
de særlige tilfælde, hvor man er enige 
om, at en art er særlig sårbar over for 
indsamling.  Det kan f.eks. være arter 
under begyndende etablering, eller 
arter som er blevet så isolerede, at 
massiv indsamling kan have fatal 
betydning.  Indsamlingsbegrænsnin-
gerne skal udover at beskytte arterne 

også fungere som et signal over for 
myndighederne om, at der bør gøres 
en forvaltningsmæssig indsats for 
arterne. 
 
Frivillige indsamlings 

begrænsninger  
forekommer dels i form af totale ind-
samlingsstop (Enghvidvinge, L. reali) 
og indsamlingsbegrænsninger af den 
form, som Jens Kristian særligt kriti-
serer (øvrige indsamlingsbegrænsnin-
ger). 
 Når der ikke er tale om totalstop, 
så er det fordi der som nævnt er for-
skellige vurderinger af indsamlingens 
betydning og trusselsbilledet for de 
enkelte arter - og dermed også en 
slags ”politisk” eller subjektiv dimen-
sion.  Man skal i den forbindelse hu-
ske, at foreningerne ikke er en myn-
dighed men en samling af folk der har 
insekterne som deres store interesse 
og som oftest er samlere.  I den for-
stand er det jo rigtigt, at der er et 
element af ”ræven, der vogter gæs”.  
 Ufuldstændige og elastiske som 
man end kan synes de er, så er der 
dog ingen tvivl om meningen med 
indsamlingsbegrænsningerne.  Så 
mulige omgåelser af den slags, som 
nævnes i indlægget, kan næsten ikke 
skyldes andet end ond tro.  Det kan 
da også være, at der er tilfælde, hvor 
samlere ikke følger indsamlingsbe-
grænsningerne, men jeg tror på, at 
begrænsningerne rent faktisk er med 
til at mindske indsamlingstrykket, 
som det er deres hensigt. 
 Jens Kristian peger i forlængelse 
heraf på, at der på myndighedsniveau 
skulle indføres indsamlingsforbud for 
en ganske lang række af arter.  Det 
følger af det allerede nævnte, at jeg 
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ikke kan se perspektiverne i sådanne 
indsamlingsforbud, fordi de som sagt 
ikke forholder sig til den reelle årsag 
til arternes tilbagegang. 
 
Derimod kunne det  

være hensigtsmæssigt 

om myndighederne fik en forvalt-
ningspligt over for i hvert fald enkelte 
af de nævnte arter (ud over de to habi-
tatarter som de allerede er forpligtede 
på), for det er det, der har effekt.  Igen 
handler det om ikke at forvirre begre-
berne ved at dreje fokus væk fra det, 
der er væsentligt. 
 Jeg må alt i alt sige, at jeg synes 
indlægget skyder helt over målet, 
herunder ikke mindst når det afslut-
ningsvist anføres ”… at enkelte sam-
lere ved indsamling til egne kasser 
kan berøve det store flertal af natur-
interesserede danskere muligheden 
for også i fremtiden at opleve disse 
perler lyslevende i den danske natur.”  
 
Som en lille tilføjelse  
her er det også på sin plads at sige, at 
2008 ikke er 1968, og at der i dag er 
en udbredt forståelse for naturhensyn 
og artsbevarelse, hvorfor man ikke 
indsamler et meget stort antal eksem-
plarer af sjældne og lokale arter.  
Brådne kar kan altid forekomme, men 
man bør ikke derudfra generalisere og 
gøre de mulige problemer større end 
de er, blot ud fra en vurdering af hvad 
der teoretisk set er muligt. 
 
Til slut  
vil jeg lige nævne, at jeg nok er præ-
cist ligeså frustreret som Jens Kristi-
an over dagsommerfuglenes tilbage-
gang – ja over naturens udvikling i 
Danmark i al almindelighed. 

 Jeg har så valgt at gå aktivt ind i 
foreningsarbejdet, hvor vi fra forenin-
gernes side bl.a. medvirker til bedre 
naturforvaltning, prøver at lægge pres 
på myndighederne, gør et stort stykke 
arbejde i forbindelse med høringer af 
planer, projekter og lovforberedende 
arbejder, bidrager til plejeplaner, 
medvirker ved udarbejdelse af rød-
lister, deltager i internationale net-
værk med henblik på bevaring af som-
merfuglene og deres levesteder, sam-
arbejder med DN og DMU om over-
vågning af dagsommerfugle - og mere 
endnu. 
 Det har jeg valgt fordi jeg tror det 
er gennem de nævnte initiativer vi 
kan bidrage til at stoppe arternes til-
bagegang og få en bedre naturkvalitet 
i Danmark.  

� 
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EntoConsult 
udfører insektfaglige opgaver af næsten enhver art 
 

• vi leverer oplysninger om forekomster af fredede og 
rødlistede arter 

• vi gennemfører overvågninger af truede og sårbare arter 
• vi registrerer insektfaunaen eller udvalgte                         
insektgrupper – fx som led i VVM-redegørelser 

• vi vurderer lokaliteters plejebehov på basis af                   
insektfaunaen 

• vi bedømmer lokaliteters bevaringsværdi, fx i forbindelse 
med fredningssager og fysisk planlægning 

• vi tilbyder foredrag og deltager gerne i møder og              
besigtigelser 

• og vi påtager os gerne andre entomologiske opgaver 
 
 

EntoConsult   er et konsulentfirma der ejes af DEF 
Nærmere oplysninger og evt. tilbud kan indhentes hos: 
 

Ole Martin - Glentevej 8 - 3390 Hundested 
Tlf. 44 98 92 46.                             E-mail: oomartin@tele2adsl.dk  

http://www.entoweb.dk/def/entoconsult.php                  Annonce 

EntoConsult    
Adskillige insektarter er truede eller sårbare i den 

danske natur - nogle af årsager, vi ikke kender,  

andre på grund af menneskets aktiviteter. 

 Heldigvis er der en øget forståelse for, at insekt 

interesser skal inddrages når der udarbejdes  

strategier og planer for, hvordan den danske natur 

skal forvaltes. 

 EntoConsult tilbyder sagkyndig rådgivning  

vedrørende insekter og naturforvaltning, herunder 

oplysninger om truede og sårbare insekter -  

rødlistearter - på bestemte lokaliteter, samt særlige  

indikatorarter på udvalgte lokaliteter -  af vigtighed 

når et områdes biologiske kvaliteter skal vurderes. 
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Vejledning for bidrag til 

Bladloppen 
Artikler, meddelelser og lignende 
sendes til redaktionen. 
 Teksten modtages helst på 
diskette eller e-mail! (Microsoft Word 
eller efter aftale). Hvis dette ikke er 
muligt, omskriver vi teksten.  
 Tekstmaterialet må meget gerne 
ledsages af illustrationer (fotos, teg-
ninger eller lignende, enten på papir 
eller som fil). Materialet returneres 
efter ønske. 
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