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Indledning. 
 

 

Hermed foreligger den endelige rapport over Storsommerfugle i Frøslev mose. Det har 

været en spændende opgave at følge artsskiftet sæsonen igennem og sammenholde 

resultatet med de historiske data. 

I brev af 24. februar 1998 fra statsskovrider Ole Klitgaard, Aabenraa Statsskovdistrikt, 

beskrives et ønske om en samlet vurdering (status) for storsommerfuglenes tilstand i 

Frøslev mose.  

Der ønskes tillige en kommenteret artsliste med en plan for den fortsatte overvågning 

enten geografisk opdelt eller målrettet efter indikatorarter. Endelig ønskes anbefalinger 

i forhold til plejeaktiviteterne. 

Med de givne rammer og kriterier beskriver undertegnede i brev af 2. marts 1998 en 

plan, der baseres på dataindsamling med to lysfælder, således at tidligere erfaringer 

med totalregistreringer kan bruges som reference. 

Der ansøges i brev af 6. marts 1998 om dispensation fra bekendtgørelse om fredning af 

krybdyr, padder, hvirvelløse dyr, planter m.v.  Projektet tildeles Disp. nr. 98-0020. 

På Entomologisk Årsmøde NHMÅ den 7-8. marts 1998  fremlægges projektet i 

plenum, og alle fremmødte opfordredes til at fremsende historiske data til 

undertegnede. 

Den 24. marts 1998 besigtiges mosen sammen med Skovfoged Ivan Lund, der har det 

daglige tilsyn. Placeringen af fælderne aftales og en nøgle til pumpehuset udleveres. 

Niels P. Kristensen, Dr. scient. Professor of systematic entomoology, Zoologisk 

Museum Københavns Universitet, giver i brev af 13. april 1998 sin anbefaling til 

projektet. 

Den 19. april 1998 opstilles to lysfælder til indsamling af nataktive insekter. Den 18. 

oktober 1998 indstilles indsamlingen. 

ser vi på dataindsamlingen fra 1998 i sin helhed, kan vi konstatere at artsbredden og 

individantallet blev lidt under det forventelige, men der er naturligvis flere faktorer, 

som har haft indflydelse herpå. 

 

 

Vejle den 15. februar 1999 

 

Benny Steen Larsen / Karl Erik Stovgaard. 
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Metodik. 
 

25 meter syd for pumpehuset opstilles et lille elskab indeholdende automatisk tænd- og 

slukur samt spoler til begge Hg-lamper. Fra elskabet udlægges et kraftigt gummikabel 

100 meter mod syd samt et tilsvarende kabel 100 meter mod vest.  

Ledningen mellem elskabet og pumpehuset beskyttes på de første meter mod 

overkørsel  af en hård fleksslange.  

Kemi og reservepære samt diverse værktøj opbevares i det aflåste pumpehus. Elskabet 

er ligeledes aflåst med mindre hængelås. Lamper og ur testes og findes i orden. 

 

 

 

Lysfældens indretning. 
 

Ud fra tidligere erfaringer med lysfælder valgtes en kassefælde med inderkasse uden 

afløb for regnvand, men med vandopsamler. Det medfører et mindre forbrug af kemi 

idet dampene, der er tungere end luften, ikke "falder" ud.  

Yderkassen af hård plast nedgraves til 5 cm. fra overkant. Inderkassen af træ holdes fri 

af yderkasse med afstandsskiver a.h.t. kondens. Inderkassens overkant er forsynet med 

en tætningsgummiliste, der støder mod låget.  

Yderkasse og låg er låst sammen med en 4 mm stålwire. Det kraftige gummikabel blev 

monteret direkte i porcelænsfatningen og fikseret til regndækpladen. Det samlede 

forbrug af Tetrachlorethylén til begge fælder andrager 9,5 liter. 

Regndækplade og vinger er udført i 5 mm plexiglas med aluminiumfiksation. Låget 

med silikoneindstøbt tragt i 25 mm vandfast krysfiner.  
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Strømsvigt og kabelskader. 
 

Det automatiske tænd- og slukur blev efter hver tømning tilset og justeret. Det viste sig 

talrige gange at uret var timer bagefter, og røbede på den måde at der havde været, 

eller stadig var afbrudt for strømmen. Årsagen til afbrydelserne kan ifølge Skovfoged 

Ivan Lund være tordenvejr, men det er overvejende sandsynligt at den væsentligste 

årsag var Elhegnet til kreatuerne, der var tilsluttet samme Hfi-relæ. Det er uvist hvor 

mange døgn, der er passeret uden strøm og således også usikkert hvor mange data der 

er "tabt". 

Mht. kabelskader var det alene vestfælden der blev ramt i to omgange - den første gang 

da et stykke af kablet blev bearbejdet af knivene på en grønthøster, og anden gang, 

hvor der med stor kraft har været rykket i kablet, så det blev trukket ud af elskabet 

uden hanstik! 

 

 

Registreringsperioder. 
 

Data er baseret på 7 døgnsperioder (søndag til lørdag) - her følger en oversigt over de 

26 perioder dataindsamlingen i 1998 dækker. 

 

19-25/4. 26/4-2/5. 3-9/5. 10-16/5. 17-23/5. 24-30/5. 

31/5-6/6. 7-13/6. 14-20/6. 21.27/6. 28/6-4/7. 5-11/7. 

12-18/7. 19-25/7. 26/7-1/8. 2-8/8. 9-15/8. 16-22/8. 

23-29/8. 30/8-5/9. 6-12/9. 13-19/9. 20-26/9. 27/9-

3/10. 

4-10/10. 11-17/10. 

 

 

Systematik og nomenklatur. 
 

Systematik og nomenklatur følger Entomologiske Meddelelser Bind 52 "Katalog over 

de danske sommerfugle", 1985. (K. Schnack ed.). Ændringer og tilføjelser publiceret i 

Entomologiske Meddelelser samt Lepidoptera er fulgt. 

 

 



 Fejl! Ukendt argument for parameter.  

42-arters listen.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
Før vi påbegyndte registreringen af natsommerfugle i Frøslev Mose 1998, udarbejdede 

vi en liste over 42 arter som er specielt tilknyttet hede,  højmose og fugtige 

engområder. For nogen af arterne gjaldt det, at de tidligere var fundet i mosen, for 

andre var der tale om, at vi ud fra lokalitetens beskaffenhed havde en forventning om, 

at de kunne være tilstede. 

 
 

De 17 der blev fundet. 
Af de 42 arter, hvoraf vi har historiske data på de 20, blev der i 1998 fundet 17. Her 

følger en kort gennemgang af disse arter. 

 

Idaea muricata Hfn. blev fundet i et enkelt eksemplar i vest-fælden. Larven lever på 

kragefod (Comarum palustre). Arten er knyttet til heder og hedemoser, er udbredt og 

lokalt almindelig i Jylland, men sjælden i resten af landet. Den er i tilbagegang, 

formentlig pga. dræning og anden ødelæggelse af dens levesteder. Da arten er lille og 

lokal, har den svært ved at erobre nye levesteder  specielt hvis der er langt mellem de 

egnede biotoper. Det enlige fund, og det at den tidligere er registreret fra Frøslev 

Mose, kan tolkes derhen, at arten lever i mosen, men at fælderne har stået i udkanten af 

dens levested. Ud fra mosens beskaffenhed, må man formode, at den er almindeligst i 

den sydøstlige del nær landegrænsen. 

 

Chloroclystis v-ata Hw. blev fundet i 4 eksemplarer fordelt på begge fælder. Larven 

lever på blomsterne af mange forskellige planter, bl.a. skovranke (Clematis vitalba) 

hjortetrøst (Eupatorium cannabinum), gyldenris (Solidago virga-aurea) og kattehale 

(Lythrum salicaria). Arten er almindeligst i frodige, fugtige skove og skovkanter, men 

kendes også fra mere tørre områder. Arten blev første gang fundet i Danmark i 1974 (i 

Jylland først i 1978) og har siden været i kraftig fremgang, så den nu må siges at være 

almindelig over hele landet. På trods af dens beskedne størrelse og spinkle udseende 

har den vist stor evne til at sprede sig til nye levesteder, og den bliver ofte fundet langt 

fra dens naturlige biotoper. Arten er tidligere registreret fra Frøslev Mose, og der er 

ingen tvivl om, at den har en fast bestand der. 

 

Malacosoma neustria L. (Rødliste E). Arten blev fundet i hele 86 eksemplarer fordelt 

på begge fælder. Larven lever selskabeligt i et fællesspind på mange forskellige træer 

og buske. Arten er kendt fra hele landet, men har været i kraftig tilbagegang. Inden for 

de seneste år er den dog igen blevet mere almindelig. Arten er tidligere registreret fra 

Frøslev Mose, og det må formodes at der er en stor, fast bestand i mosen. 
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Lasiocampa quercus L. blev kun fundet i et enkelt eksemplar i syd-fælden. På en 

dagtur rundt i mosen søndag den 26. juli så vi, i den sydøstlige del af mosen, store 

mængder af hanner i deres karakteristiske vilde flugt i lav højde hen over terrænet i 

søgen efter parringsvillige hunner. Larven lever på en lang række forskellige træer og 

buske. Arten er dog knyttet til større heder og hedemoser og er gået kraftigt tilbage på 

øerne i takt med biotopernes forsvinden. I Jylland er den stadig udbredt og almindelig 

på egnede biotoper. På grundlag af det enlige fældefund og vores iagttagelser, må vi 

formode, at arten har en stor, stabil bestand i den sydøstlige del af mosen, men at 

fælderne har været placeret udenfor deres egentlige flyveområde. 

 

Gastropacha quercifolia L. (Rødliste E). Vi fandt hele 47 eksemplarer af denne 

sjældne art. Alle eksemplarerne var hanner, og de var pænt fordelt mellem de to 

fælder. Herudover ved vi, at Kristian Knudsen har fanget 4 hanner i '98. Hunnerne er 

kendt for ikke at gå ret meget på lys. Larven lever på forskellige buske og træer bl.a. 

pil (Salix sp.) og tørst (Frangula alnus), men arten er knyttet til store moseområder. I 

Danmark er den tidligere kendt fra mange steder over hele landet, men er gået jævnt 

tilbage gennem det 20. århundrede. Senest er den forsvundet fra Nordsjælland 

(Tisvilde/Asserbo) og Holmegårds Mose ved Næstved, hvorfra de sidste eksemplarer 

blev meldt i 1986. Siden da er den kun fundet i Frøslev Mose, hvorfra den har været 

kendt langt tilbage i tiden. Det er derfor ekstra glædelig at kunne konstatere, at den 

formentligt stadig har en stor og sund bestand i mosen. 

 

Harpyia milhauseri F. (Rødliste R) blev fundet i et enkelt eksemplar i sydfælden. 

Larven lever mest på eg (Quercus sp.), men kan også bruge bl.a. bøg (Fagus silvatica) 

og birk (Betula sp.). Arten har i de seneste 25 år bredt sig fra Lolland/Falster over Fyn 

og Sydsjælland til resten af landet. Den betragtes dog stadig som en sjældenhed i 

Jylland, hvor den typisk træffes som strejfende enkelteksemplarer. Arten er tidligere 

meldt fra Frøslev Mose, og man kan godt forestille sig, at den har en fast bestand i 

egekrattene, men da den er kendt for at være en strejfer, kan man ikke ud herudfra 

konkludere, at den er hjemmehørende i området. 

 

Clostera pigra Hfn. Arten blev fundet i 3 eksemplarer fordel på begge fælder. Larven 

lever mest på dværgpil (Salix repens), men også andre små pile (Salix sp.) og bævreasp 

(Populus tremula). Arten er kendt fra hele landet, men er gået noget tilbage, specielt på 

øerne, i de senere år. Den er ikke tidligere registreret fra Frøslev Mose, men er knyttet 

til hede- og klitland, hvorfor det var forventeligt, at den skulle findes i mosen. Man må 

formode, at den har en fast bestand der.  

 

Orgyia antiqouides Hb. 2 larver af denne art blev fundet af Knud Bech m.fl. Larven 

lever på bl.a. klokkelyng (Erica sp.), mosepors (Myrica gale) og lave pile (Salix sp.). 

Arten er speciel ved, at hunnen er vingeløs, og æggene modner inden i hunnen og 

overvintrer i den døde hun. Efter klækningen spredes de små larver med vinden. Arten 

kendes mest fra de jyske hede- og klitegne, og er meget sjælden i resten af landet. 
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Dicallomere fascelina L. Denne art blev ikke fundet i fælden, men på en gåtur rundt i 

mosen den 10. maj, fandtes nogle larver i den sydøstlige ende af mosen. Larven lever 

på mange forskellige lave planter, træer og buske, men arten er knyttet til heder og 

tørre, sandede lokaliteter. Den er udbredt på egnede lokaliteter over hele landet. Det er 

overvejende sandsynlig, at den har en fast bestand i de områder af mosen, der har 

hedepræg. 

 

Pelosia muscerda Hfn. blev fundet i 9 eksemplarer  alle i vest-fælden. Larven lever 

af alger, der vokser på el (Alnus sp.), pil (Salix sp.), mosser og blade. I Danmark har 

arten gennem de sidste ca. 30 år bredt sig fra Lolland/Falster og Sjælland over Fyn til 

Jylland, hvor den specielt i de seneste år er blevet mere udbredt og almindelig. Trods 

sin evne til at migrere, er den meget lokal på sine levesteder, der er moser og andre 

sumpede områder. Den er tidligere registreret fra Frøslev Mose, og man må formode, 

at den har en fast bestand der. 

 

Hypenodes humidalis Dbld. Vi fandt 3 eksemplarer af denne lille, uanselige art, som 

let overses. Alle blev fundet i vest-fælden. Det vides ikke, hvad larven lever på i 

naturen, men den er knyttet til heder, moser og enge. Den er udbredt over hele landet, 

men meget lokal. Den er tidligere registreret fra Frøslev Mose, hvor man må formode, 

at den har en fast bestand. 

 

Parastichtis suspecta Hb. blev fundet i 18 eksemplarer fordelt på begge fælder. Et 

enkelt eksemplar blev genitalverificeret. Larven lever på birk (Betula sp.), pil (Salix 

sp.) og poppel (Populus sp.), og arten er knyttet til moser. Den er udbredt over hele 

landet og lokalt ret almindelig. Den er ikke tidligere meldt fra Frøslev Mose, men der 

er ingen tvivl om, at arten har en fast bestand i mosen. 

 

Apamea aquila Donz. (Rødliste V). 9 eksemplarer blev det til af denne art, der er 

gammelkendt fra Frøslev Mose. 3 eksemplarer blev genitalverificeret. Larven lever på 

rødderne af blåtop (Molinia coerulea), som findes i store mængder i mosen. Det kan 

derfor virke skuffende, at den blev fundet i så lavt et antal, men det kan skyldes, at den 

kun i meget begrænset omfang bliver tiltrukket af lys, hvorimod den går ivrigt på 

sukkerlokning. Arten er i Danmark kun kendt fra nogle få store moser i  Syd- og 

Sønderjylland og kendes i dag kun fra Draved og Frøslev Mose. 

 

Amphipoea lucens Frr. (Rødliste R). Denne art er vanskelig, da den meget let 

forveksles med Amphipoea fucosa Frr. Vi har registreret 6 eksemplarer fordelt på 

begge fælder. De er alle verificeret ved genitalundersøgelse. Larven lever på rødderne 

af blåtop (Molinia coerulea) og andre græsser. Arten er udbredt over hele landet, men 

meget lokal og knyttet til moser. Pga. forvekslingsfaren må historiske data tages med 

store forbehold, medmindre der er foretaget genitalundersøgelser af fundene. Arten er 

dog gammelkendt fra Frøslev Mose og lader til at have en stabil bestand der. 

 

Calaena haworthii Crt. blev fundet i 16 eksemplarer fordelt på begge fælder. Larven 

lever på Kæruld (Eriophorum sp.), og arten er knyttet til moser. Den er udbredt over 
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hele landet, men er meget lokal. Den må formodes at have en god bestand i Frøslev 

Mose, hvorfra den også tidligere er kendt. 

 

Coenobia rufa Hw. (Rødliste V). Hele 51 eksemplarer blev registreret af dette lille 

dyr. 3 eksemplarer blev genitalverificeret. Larven lever på siv (Juncus sp.) og arten er 

knyttet til moser og andre sumpede steder. Den er sjælden og lokal i hele landet på nær 

i Sønderjylland og det sydlige Vestjylland, hvor den er mere almindelig. Selv om den 

ikke tidligere er meldt fra Frøslev Mose, var det ikke overraskende, at den fandtes i 

stort tal. 

 

Eugraphe subrosea Stph. Vi fandt 13 eksemplarer af dette typiske højmosedyr fordelt 

på begge fælder. 6 eksemplarer blev genitalverificeret. Larven lever på Mosepors 

(Myrica gale). I Danmark er arten meget sjælden uden for Jylland. I de jyske højmoser 

findes den ofte i antal, men den er meget lokal. Det var ingen overraskelse, at arten 

fandtes i Frøslev Mose, selv om den ikke er tidligere er registreret fra mosen. Da der er 

store partier med mosepors rundt om i mosen, er der ingen tvivl om, at arten har en god 

bestand der. 
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De 25 der ikke blev fundet. 
 
Her følger nu en liste over de 25 arter, vi havde håbet at finde, men som ikke lod sig 

registrere i denne omgang. At de ikke blev registreret ved denne undersøgelse, betyder 

ikke, at de ikke kan have en fast bestand i mosen. Vores erfaringer med fældefangst 

viser, at man typisk registrerer ca. 70% af den faste bestand det første år. Ved 

registrering over en 3-årig periode kan man typisk forøge det registrerede antal arter 

med ca. 10% pr. år.   

 

Costaconvexa polygrammata Bkh. Frøslev Mose var indtil 1992 det eneste sted i 

Danmark, hvor arten har haft en fast bestand, men den er ikke registreret derfra de 

sidste 50 år. Enkelte strejfende eksemplarer er fundet rundt omkring i landet med års 

mellemrum, og netop artens evne til at strejfe bevirker, at den vil kunne indvandre, 

hvis en egnet lokalitet skulle opstå. Dette skete i 1992 på Lolland-Falster, hvor arten 

siden har været fastboende. Larven lever på snerre (Galium sp.), men arten er 

tilsyneladende knyttet til moseområder. Vi ved ikke, hvor i mosen den tidligere er 

fundet, så selv om vi ikke fandt den i denne omgang, kan der godt gemme sig en lille 

bestand i området. 

 

Carsia sororiata Hb. Dette er et rigtigt højmosedyr. Larven lever på tranebær 

(Oxycoccus quadripetalus), blåbær (Vaccinium myrtillus) og tyttebær (Vaccinium vitis-

idaea). Arten er udbredt over hele landet, men sjælden og lokal  almindeligst i de 

jyske højmoser. Selv om arten ikke tidligere er registreret fra Frøslev Mose, havde vi 

forventet at finde den. Det er dog meget sandsynligt, at den har en bestand i den 

sydøstlige del af mosen, hvor biotopen ser rigtig ud. 

 

Acasis viretata Hb. Heller ikke denne art er tidligere meldt fra Frøslev Mose. Arten er 

udbredt over hele landet, men ret sjælden og lokal  sjældnest mod nordvest. Den er 

knyttet til fugtige skove og enge. Larven lever på bl.a. liguster (Ligustrum vulgare), 

vrietorn (Rhamnus cathartica), kristtorn (Ilex aquifolium), vedbend (Hedera helix) og 

druemunke (Actaea spicata). Arten er ikke tidligere registreret fra Frøslev Mose og 

lokalitetens beskaffenhed taget i betragtning, er det ikke særligt sandsynligt, at den har 

en bestand der. Den kræver formentligt et mere beskyttet levested. 

 

Perconia strigillaria Hb. Denne art er ret almindeligt udbredt i de jyske hedeegne, 

men sjælden i resten af landet. Larven lever på hedelyng (Calluna vulgaris), 

klokkelyng (Erica sp.), gyvel (Cytisus scoparius) og tornblad (Ulex europaeus). Selv 

om den ikke tidligere er registreret fra Frøslev Mose, havde vi bestemt ventet at finde 

den. Det er mest sandsynligt, at den holder til i mosens østlige ende, hvor vi formoder, 

at den har en bestand. 

 

 

Furcula bicuspis Bkh. er et rigtigt mosedyr. Larven lever på birk (Betula sp.) og el 

(Alnus sp.). Den er sjælden over hele landet, og der kendes kun 3 fund fra 
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Sønderjylland, og ingen af dem er fra Frøslev Mose, så det var nok vel optimistisk at 

håbe på, at vi ville finde den der. Det må anses for usandsynligt, at den har en bestand i 

mosen. 

 

Leucodonta bicoloria D. & S. er udbredt i landets østlige egne, men er sjælden og  

meget lokal. Larven lever på birk (Betula sp.), og arten er knyttet til birkemoser. Det er 

nok ikke sandsynligt, at den lever i mosen. 

 

Odontosia carmelita Esp. Denne art er ret sjælden i Vest-, Øst- og Nordøstjylland 

samt i Nordsjælland, i resten af landet er den meget sjælden. Larven lever på birk 

(Betula sp.). Arten findes typisk i mose- og hedeområder, så den kunne sagtens holde 

til i området ved Frøslev Mose, men måske er der for lidt birk.  

 

Lymantria monacha L. Nonnen kendes mest for sin evne til ind imellem at optræde i 

masseforekomster, hvor den kan være til stor skade for skovbruget, men normalt er den 

ret sjælden. Larven lever på nåle- og løvtræer. Den er tidligere meldt fra Frøslev Mose, 

og holder formentligt til i plantagen. 

 

Phytometra viridaria Cl. (Rødliste V). Er udbredt i hedeegne i Jylland og på 

Bornholm, men er meget sjælden i resten af landet. Larven lever på mælkurt (Polygala 

vulgaris). Den er ikke tidligere meldt fra Frøslev Mose, men den kunne sagtens holde 

til i den sydøstlige del af mosen. Arten er kendt for at flyve om dagen og ikke gå ret 

meget på lys. 

 

Plusia festucae L. Denne art forveksles let med Plusia putnami Grote, som vi fandt 

nogle stykker af. Nogle af de mistænkelige eksemplarer blev kontrolleret ved 

genitalundersøgelse, men der fandtes ingen festucae. Larven lever på forskellige 

græsser og lave planter, bl.a. gul iris (Iris pseudacorus) og pindsvineknop 

(Sparganium sp.) Arten er knyttet til fugtige steder som enge og moser. Pga. 

forvekslingsmuligheden må historiske data behandles med en vis skepsis, men arten er 

dog tidligere meldt fra Frøslev Mose af pålidelige kilder, og det er sandsynligt, at den 

stadig er hjemmehørende i mosen. 

 

Acronicta alni L. hører mest til i ellemoser, men er sjælden og lokal i hele landet. 

Larven lever på el (Alnus sp.), birk (Betula sp.) og andre løvtræer. Den er fundet flere 

steder i Sønderjylland og burde kunne være i området ved Frøslev Mose, men kræver 

måske et mere beskyttet levested. 

 

 

 

 

Acronicta menyanthidis Esp. er udbredt i moser over hele landet, men er lokal og ret 

sjælden. Larven lever bl.a. på mosepors (Myrmica gale), klokkelyng (Erica sp.), bølle 

(Vaccinium sp.), fredløs (Lysimachia sp.) og bukkeblad (Menyanthis trifoliata). Arten 

er tidligere registreret fra Frøslev Mose, og selv om det ikke lykkedes, at finde den i 
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denne omgang, virker helt usandsynligt, at den ikke skulle have en fast bestand i 

mosen. 

 

Ipimorpha retusa L. er ikke tidligere registreret fra Frøslev Mose. Larven lever på pil 

(Salix sp.) og poppel (Populus sp.), og arten er udbredt, men ret sjælden over hele 

landet. Den findes i fugtige skove, skovenge og moser, så den burde holde til i 

området. 

 

Enargia paleacea Esp. er udbredt over hele landet i fugtige skove og moseområder, 

men er ikke almindelig. Den er tidligere registreret fra Frøslev Mose og burde stadig 

kunne være der. Larven lever på birk (Betula sp.), el (Alnus sp.) og bævreasp (Populus 

tremula). 

 

Apamea unanimis Hb. Larven lever på forskellige græsser, og arten er knyttet til 

enge, moser og andre fugtige områder. Arten er udbredt, men lokal over hele landet, 

dog sjælden i Sønderjylland. Selv om arten ikke tidligere er meldt fra Frøslev Mose, er 

det dog sandsynligt, at arten har en fast bestand i mosen. 

 

Photedes captiuncula Tr. (Rødliste V) har formentlig nu kun en bestand på Gilbjerg 

Hoved i Nordsjælland. Larven lever på star (Carex flacca). Den har altid været en stor 

sjældenhed og er i de senere år gået så meget tilbage, at den er tæt på at forsvinde. Den 

er tidligere meldt fra Frøslev Mose, og da den lille art mest flyver om dagen i solskin, 

kan en bestand godt have gemt sig i området. 

 

Archanara neurica Hb. er udbredt over hele landet, men er sjælden og lokal. Larven 

lever i rørene af tagrør (Phragmites communis), og arten er derfor knyttet til kyster, 

søer og moser med meget tagrør. Arten er ikke tidligere meldt fra Frøslev Mose, men 

kunne godt være i området. 

 

Archanara algae Esp. Denne art forveksles let med Archanara sparganii Esp. som 

fandtes i flere eksemplarer. Larverne af begge arter lever inden i stænglerne af bl.a. 

kogleaks (Scirpus lacustris), dunhammer (Typha sp.), tagrør (Phragmites communis) 

og gul iris (Iris pseudacorus). Arterne er udbredt over hele landet, men algae er meget 

lokal, knyttet til moser, sø- og fjordbredder og kyster med den rette bevoksning. Arten 

er ikke tidligere registreret fra Frøslev Mose, men kunne godt have en fast bestand der. 

 

 

 

 

Sedina buettneri E.Her. har bredt sig en del de sidste 30 år, men er stadig sjælden i 

det meste af landet. I Jylland kendes den kun fra nogle få lokaliteter ved østkysten fra 

Århus og sydover. Larven lever på star (Carex acutiformis), og arten er knyttet til 

fugtige enge og moser. Selv om den ikke tidligere er fundet i Frøslev Mose, kan den 

sagtens have en bestand i området.  
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Chilodes maritimus Tausch. Larven af denne art har en for sommerfugle højst 

usædvanlig levevis, idet den om efteråret lever i og af tagrør (Phragmites communis), 

men efter overvintringen ernærer den sig primært af animalsk føde (insekter, larver og 

pupper), som den finder ved at gå på jagt på og i tagrørene. Arten er udbredt i hele 

landet, men er meget lokal og bundet til områder med tagrør. Den kunne godt have en 

bestand i eller nær mosen, selv om den ikke tidligere er registreret derfra. 

 

Lithomoia solidaginis Hb. er udbredt, men sjælden i mose- og hedeområder i hele 

landet. Larven lever bl.a. på mosebølle (Vaccinium uliginosum), blåbær (Vaccinium 

myrtillus), melbærris (Arctostaphylos uva-ursi), mosepors (Myrmica gale) og hedelyng 

(Calluna vulgaris). Den burde holde til i området. 

 

Polia tincta Brahm er udbredt, men sjælden over hele landet. Larven lever bl.a. på 

birk (Betula sp.), mosepors (Myrmica gale) og pil (Salix sp.). Da den er fundet i 

Draved i nyere tid (1994), burde den også kunne findes i Frøslev Mose. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Orthosia opima Hb. Denne art er knyttet til hede- 

og klitområder. Larven lever på mange forskellige urter, buske og træer. Den er ret 

sjælden i det meste af landet, dog mere almindelig i Jylland. Selv om den ikke tidligere 

er meldt fra Frøslev Mose, virker det sandsynligt, at den har en bestand i området.Fejl! 

Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Senta flammea Crt. er endnu et tagrørsdyr. Larven 

lever på bladene af tagrør (Phragmites communis). Arten er udbredt og ikke sjælden i 

de sydøstlige dele af landet. Den er meget lokal og knyttet til steder med tagrør, så den 

burde kunne findes i Frøslev-området.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Diarsia dahlii Hb. er ret sjælden over hele landet. 

Larven lever på forskellige planter, f.eks. birk (Betula sp.), blåbær (Vaccinium 

myrtillus), græsser og vejbred (Plantago sp.). Arten, der er knyttet til hede- og 

moseområder, er tidligere meldt i antal fra Frøslev Mose og den burde stadig have en 

bestand der. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 



 Fejl! Ukendt argument for parameter.  

9 andre bemærkelsesværdige arter. 
Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Under registreringsarbejdet dukkede der andre 

arter op, der er en omtale værd. Det kan være fordi er generelt er sjældne, fordi de ikke 

tidligere er kendt fra området, eller fordi deres biologi er speciel. Disse arter listes 

herefter.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Drepana binaria Hfn. blev fundet i begge fælder. Et ekemplar i hver fælde. Fra 

Lolland/Falster har den de seneste 50 år bredt sig meget mod nord og vest. Den blev 

første gang meldt fra Frøslev Mose i 1995, men har utvivlsomt nu en fast bestand i 

mosen. Larven lever på eg (Quercus sp.). 

 

Eupithecia pygmaeata Hb. (Rødliste V). 2 eksemplarer af denne spinkle, lille art blev 

fundet i sydfælden. Den er ikke tidligere meldt fra Frøslev Mose, men er knyttet til 

åbne, våde græsarealer som enge, åbne moser og kystområder. Larven lever bl.a. på 

hønsetarm (Cerastium sp.), fladstjerne (Stellaria sp.) og kløvkrone (Myosoton 

aquaticum). Det virker sandsynligt, at arten har en god, fast bestand i mosen. 

 

Eupithecia subumbrata D. & S. blev overraskende nok fundet i pænt tal i begge 

fælder. Overraskende, fordi den aldrig tidligere er registreret i Sønderjylland. Ialt 101 

eksemplarer blev det til, hvoraf 23 eksemplarer blev genitalverificeret. Larven lever på 

blåhat (Knautia arvensis), høgeskæg (Crepis sp.), brandbæger (Senecio sp.), perikum 

(Hypericum sp.), finbladet vejsennep (Descurainia sophia) og andre urter. Det må 

antages, at den har været overset og har en god bestand i området. 

 

Trichiura craetaegi L. (Gulliste X) blev fundet i 18 eksemplarer pænt fordelt på de to 

fælder. Alle var hanner. Larven lever på en mængde forskellige træer og buske, især 

slåen (Prunus spinosa), tjørn (Crataeus sp.) og birk (Betula sp.). Arten er ikke tidligere 

meldt fra Frøslev Mose, men må formodes at have en god bestand i mosen. Arten 

regnes for sjælden, men er udbredt over hele landet og kan lokalt optræde i antal. 

 

Schrankia costaestrigalis Stph. (Rødliste R). Arten er sjælden og lokal over hele 

landet, men synes dog at være blevet mere almindelig i de seneste år. Den lille art, der 

let overses, da den ligner et møl, blev fundet i 17 eksemplarer fordelt på begge fælder. 

Det vides ikke, hvad larven lever på i naturen, men arten er knyttet til fugtige 

lokaliteter, og foderplanterne formodes at være timian (Thymus sp.) og mynte (Mentha 

sp.). Der er ikke tvivl om, at den har en fast bestand i Frøslev Mose, selv om den ikke 

tidligere er meldt derfra. 
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Deltote deceptoria Sc. Denne art blev fundet i et enkelt eksemplar i vest-fælden. Den 

er udbredt på øerne og i den østlige og sydlige del af Jylland, hvor den dog stadig er 

meget sjælden. Arten har ligesom Drepana binaria Hfn. de seneste 50 år bredt sig fra 

Lolland/Falster mod nord og vest og er i stadig udbredelse. I 1996 blev den for første 

og hidtil eneste gang meldt fra Frøslev Mose. Larven lever på græs, specielt rottehale 

(Phleum pratense).  

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Acronicta tridens D. & S. blev fundet i 3 

eksemplarer, der alle blev genitalverificeret. Den er udbredt, men sjælden i hele landet 

på nær i Vest- og Nordvestjylland, hvor den er mere almindelig. Den ligner Acronicta 

psi L. overordentligt meget og kan kun med sikkerhed skelnes fra denne ved 

genitalundersøgelse, hvilket dog er ret enkelt. Tridens er tidligere meldt fra Frøslev 

Mose og har formentlig en fast bestand i mosen. Larven lever på mange forskellig 

træer og buske, men arten synes at være knyttet til moser.Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Lithophane semibrunnea Hw. Et enkelt eksemplar blev fundet af denne sjældne art. 

Den bliver typisk fundet enkeltvis i den sydlige del af landet. Flest er fundet på 

Skallingen og Gulstav. Der kendes under 100 eksemplarer fra Danmark. Artens biologi 

er ikke kendt med sikkerhed, men larven menes at leve på ask (Fraxinus sp.) eller birk 

(Betula sp.). 

 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Conistra rubiginea D. & S. blev fundet i et enkelt 

eksemplar i sydfælden. Larven lever i starten på seljepil (Salix caprea), senere på 

mælkebøtte (Taraxacum sp.) og andre lave urter. Arten er udbredt, men sjælden og 

lokal i hele landet. Den vides at holde af egekrat, så det er ikke usandsynligt, at den har 

en bestand i egekrattene i mosens nordøstlige ende. Det er første gang, den registreres 

fra det sønderjyske distrikt.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
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Konklusion. 
 

Med baggrund i de tilgængelige data er det samlede antal af storsommerfugle registreret 

fra Frøslev Mose nu oppe på 404 arter. Af disse blev 333 registreret i 1998, heraf 301 i 

lysfælderne og 32 af andre eller på anden måde. 215 arter blev fundet i både syd og vest, 

51 arter blev alene fundet i syd og 35 alene i vest. 71 arter kendes kun fra historiske data. 

Ud af de i alt 247 arter, hvor der foreligger historiske data, blev de 176 arter genfundet 

med 63 arter i syd + vest + "andre", 50 arter kun i syd + vest, 16 arter kun i syd, 11 arter 

kun i vest. 28 arter blev registreret af "andre". 

157 arter blev registreret som nye på lokaliteten. 153 af disse arter blev registreret i 

lysfælderne med 100 i syd + vest, 31 i syd og 22 i vest. Kun 4 nye arter blev registreret af 

"andre". 2 er tillige nye for distrikt SJ. 

Totalt blev der i 1998 registreret 21375 individer i de to fælder tilsammen. Dette antal 

skønnes at udgøre 35 % af det forventelige. Det begrundes med, at vi i to andre lysfælder 

(Langli Feltstation og Skjoldbjerg) i 1998 kun har registreret 35 % af gennemsnittet for 

de to foregående år. At sæsonen 1998 har været betydeligt under middel bekræftes af 

andre samlere.  

Ser man isoleret på de første 6 uger, blev der  i denne periode registreret 70 arter i 

sydfælden og 69 arter i vestfælden, totalt 89 arter. I samme periode 1997 blev der på 

Vorsø registreret 50 og i Skjoldbjerg 56 arter. I samme periode 1998 blev der i 

Skjoldbjerg registreret 91 arter. Foråret var altså væsentlig over middel. Hvis man laver 

en fremskrivning af tallene fra foråret, når man en forventning på 410 arter. Vi nåede kun 

301 i Frøslev, i Skjoldbjerg kun 263, hvilket bekræfter, at midtsommer og efterår var 

langt under middel. 

Vejret har i registreringsperioden gennemgående været ustadigt og omskifteligt. Dett 

sammenholdt med de mange afbrydelser fra Hfi-relæet i specielt juli og august måned 

samt beskadigelsen af kablet til vest-fælden, har betydet at arts- og individpotentialet 

ikke er fuldt belyst Vi vil derfor anbefale, at der i 1999 bliver foretaget en supplerende 

indsamling fra den 20. juni og sæsonen ud mhp. en bedre dækning af denne periode. 
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Om usikkerhed ved bestemmelsen. 
 
Ved registrering af så stor et antal individer, er det uundgåeligt, at der bliver en rest, hvor 

de ydre kendetegn er udviskede eller på anden måde utilstrækkelige til en sikker 

artsbestemmelse. Dertil kommer de artskomplekser, hvor det ikke er muligt at adskille 

arterne på udseendet alene. Det drejer sig om tvillingearterne Mesapamea 

secalis/didyma, Amphipoea fucosa/lucens, Photedes pygmina/fluxa, Plusia 

festucae/putnami og Timandra griseata/comae. 

En sikker og anerkendt metode til at artsbetemme eksemplarer, hvor de ydre kendetegn 

ikke er tilstrækkelige, er genitalpræparation - en relativ kompliceret proces, hvor de 

kitiniserede kønsdele frigøres, renses, farves og indlejres under dækglas på et objektglas. 

Ved efterfølgende studie af disse præparater fås en meget høj sikkerhed ved 

artsbestemmelsen. 

Ialt blev 1112 individer fordelt på 58 arter genitalundersøgt. Som følge heraf dukkede 3 

"nye" arter op og 6 andre "forsvandt". Det sidste skal forstås således, at den formodede 

art ikke kunne verificeres. En meget stor del af genitalpræparaterne er indlejret 

permanent og kan således bruges ved evt. fremtidige studier. 

Samlet vil vi mene, at sikkerheden ved artsbestemmelsen af det her bestemte materiale 

næppe kan blive bedre. 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
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Forslag til fortsat pleje af området. 
 

Det var med noget bekymring entomologerne så på den store rydning af vedvækst i 

vinteren '86-'87. Bekymringen gik på, at man ved at gå så radikalt til værks over hele 

moseområdet ville ødelægge livsbetingelserne for en mængde insektarter. Set i 

bakspejlet må man nok konstatere, at rydningen af pilekrat i selve moseområdet, 

samtidig med hævning af grundvandsstanden, ser ud til at have været en fornuftig 

disposition. Generelt må man dog fraråde, at lave så drastiske indgreb på én gang, men 

det var forståeligt, at man greb chancen, da den langvarige frost gjorde det muligt. 

Konsekvenserne af rydningen var, at der blev frigivet store mængder næringsstoffer 

samtidig med, at området blev langt mere lysåbent og vindpåvirket. Dette resulterede 

bl.a. i en kraftig vækst af forskellige græsser, især blåtop (Molinia coerulea).  

Den fremtidige pleje bør ud over at hæve vandstanden tage sigte på at fjerne 

næringsstoffer fra området samt sikre og skabe områder med læ. Dette kan ske gennem 

kontrolleret afgræsning uden tilskudsfodring, høslet eller afbrænding. Det er vigtigt, at 

det foretages i mindre parceller med nogle års mellemrum, da de fleste insekter 

tilgodeses af et varieret mosaiklandskab. Samtidig med dette, kan evt. uønsket vedvækst 

ryddes manuelt, men det er vigtigt, at der bevares en del små oaser af buske og træer 

rundt om i mosen, også gerne enligtstående træer, da de giver læ og yder beskyttelse. 

En særlig kommentar skal knyttes til området syd for egekrattet og nordøst for 

informationshuset. Det var i dette område, at Hedepletvingen (Euphydryas aurinia L.) 

tidligere fløj. Dens larve lever udelukkende på djævelsbid (Succia pratensis), som stort 

set er forsvundet fra området. Den kraftige afgræsning med får har bestemt ikke gavnet 

situationen. Især området oppe under de enligtstående ege er voldsomt overgræsset.  Det 

bedste man kunne gøre, var at fjerne fårene helt, og lave høslet på området istedet. 

Alternativt bør området opdeles i småparceller, der på skift kan afgræsses af kvæg i 

kortere perioder. Det er vigtigt, at der ikke under nogen form sker næringstilførsel til 

området, f.eks. i form af tilskudsfodring til evt. græssende kvæg. Som minimum bør man 

ved fortsat fårehold skåne nogle af de fritstående ege ved afhegning, således af 

bundfloraen beskyttes. Mange andre insektarter vil nyde godt af et sådan tiltag. 
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