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 Til Skov- og Naturstyrelsen! 
 
Ang. Høring vedr. ny driftplan for Thy Statsskovdistrikt.
 
På Dansk Entomologisk Forenings vegne har jeg følgende kommentarer til høringen: 
 
Områderne i Nordvestjylland er ikke særlig godt undersøgte med hensyn til insektfaunaen. Dette 
ville selvfølgelig være ønskeligt. Man kunne evt. iværksætte indsamling af natsommerfugle ved 
hjælp af lysfælder. 
 
Der er selvfølgelig foretaget forskellige sporadiske indsamlinger i området. Nogle af de sjældnere 
og interessante arter vil jeg herefter fremdrage: 
 
Agonopterix cnicella: (et fladmøl) 

Fundet flere gange ved Lild Strand. Arten er først opdaget i 1972 fra Danmark, og 
arten er kun fundet langs Jylland vestkyst. Arten lever på strand-mandstro og er 
knyttet til klitter nær kysten. 

Agonopterix capreolella: (et fladmøl) 
Arten er meget sjælden. Arten er fundet flere gange ved Hjardemål Klit (også klækket 
herfra) samt fra Bulbjerg og Svinkløv. Arten holder til i klitter og på strandfælleder. 
Den lever på almindelig pimpernelle. 

Pima boisduvaliella: (en pyralide) 
Arten er knyttet til klitterne, gerne hvor vegetationen er meget sparsom. Arten er 
knyttet til bl.a. rundbælg, kællingetand, krogeklo og astragel. Arten forekommer på en 
del lokaliter i Thy-området. 

Eudonia murana: (en pyralide) 
Arten er sjælden og lokal. Tidligere fundet i antal ved Nors/Thy. Arten blev fundet i et 
lyst fyrreskovsområde. Arten lever på forskellige mosser. 

Epinotia crenana: (en vikler) 
Ret nyopdaget i Danmark (1966). Fundet i Svinkløv, hvor den stadig findes. Arten er 
knyttet til krybe-pil ude ved de yderste klitter. 

Eriopsela quadrana: (en vikler) 
Forekommer ret almindeligt på heder og i klitter i området, bl.a. ved Bulbjerg og 
Svinkløv. Arten lever på gyldenris og blåhat. 

Rhyacionia duplana: (en vikler) 
Holder til i lave fyrreplantager. Larven lever i knopper og unge skud af skov-fyr. 
Findes bl.a. ved Lodbjerg, Bulbjerg og Svinkløv. 

Petrova resinella: (en vikler) 
Findes en hel del steder i Thy-området, selv om arten er ret sjælden som helhed. 
Larven lever i harpiksgaller på skov-fyr. 

Phalonidia minimana: (en vikler) 
Først sent opdaget i Danmark (1972). Larven lever i stænglen af troldurt, altså på 
meget våde lokaliteter. Fundet  ved Lild- og Hjardemål Plantage. 

Cochylis pallidana: (en vikler) 
Sjælden og enkeltvis, men fundet på heder og klitter langs kysten i Thy. Bl.a. fra 
Lodbjerg, Hanstholm, Bulbjerg og Svinkløv. Larven lever på blåmunke. 



Erynnis tages: Gråbåndet bredpande 
Tidligere udbred og almindelig i hele Thy-området langs kysterne. Er gået meget 
tilbage siden 1990. Status nu ? Arten er knyttet til kællingetand. 

Hesperia comma: Kommabredpande 
Tidligere meget udbred i Thy-området. Arten er gået markant tilbage, men har stadig 
gode bestande i området, bl.a. ved Febbersted. Arten er knyttet til svingel. 

Fabriciana adippe: Skovperlemorsommerfugl 
Denne art har stadig gode bestande i Thy-området spc. ved de nordvendte kyster i 
området, lokaliteten er hede- og klitområder langs kysten. Arten er knyttet til viol-
arter. 

Fabriciana niobe: Klitperlemorsommerfugl 
Denne art har stadig gode bestande i Thy-området spc. ved de nordvendte kyster i 
området, lokaliteten er hede- og klitområder langs kysten. Arten er knyttet til viol-
arter (hundeviol og alm. stedmoderblomst). 

Euphydryas aurinia: Hedepletvinge 
Arten har været i kraftig tilbagegang, men er fundet bl.a. ved Vangså og Hjardemål. 
Arten er knyttet til lidt fugtige lavninger, hvor foderplanten djævelsbid vokser. 

Coenonympha tullia: Moserandøje 
Arten er vidt udbredt i Thy-området, men blevet sjældnere mange andre steder i 
Danmark. Arten er knyttet til hedemoser og fugtige klitlavninger, altid meget fugtige 
steder.Larven lever på forskellige græsser og halvgræsser, især tuekæruld. 

Maculinea alcon: Ensianblåfugl 
Denne blåfugl er ret udbredt i Thy-området og knyttet til klokkeensian, dvs. 
hedemoser, fugtige heder og klitlavninger. Arten er i Danmark kun fundet langs 
Vestkysten og i Nordjylland. 

Maculinea arion: Sortplettet blåfugl 
Er formodentlig uddød fra Thy-området. Kunne frem til godt 1990 findes i enkelte 
eksemplarer ved Svinkløv og Bulbjerg. Arten er knyttet til timian, hvor ægget normalt 
lægges. Arten kræver dog samspil med en myre (Myrmica sabuleti), der optager 
larven i boet, hvor den så æder myrelarverne, overvintrer, klækker og kravler ud næste 
forår. 

Epirrhoe pupillata: (en måler) 
Arten er ret almindelig langs kysten fra Bulbjerg og østud. Arten er knyttet til gul 
snerre i den grå klit. 

 
 
Det er selvfølgelig vigtigt, at der i driftsplanen tages hensyn til, at de våde områder ikke afdrænes 
ved grøftning eller lignende, da en del insekter er knyttet til de meget våde områder.  
I selve klit-områderne er det vigtigt, at fyrreskoven ikke breder sig ud i de åbne områder ved 
selvsåning. I mange klitområder har vilde roser (rynket rose) bredt sig. Disse bør begrænset eller 
evt. helt fjernes 
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