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Forord 
 
Høje Møn med klinten, Klinteskoven og de store kalkoverdrev er et af Danmarks mest værdifulde 

naturområder. Her er samlet en stor mangfoldighed af liv, planter, dyr og svampe. Den kalkholdige jordbund 

er den vigtigste forudsætning, men mangfoldigheden hænger også sammen med, at det kuperede terræn 

aldrig har været et intensivt produktionsområde. På selve klinten har naturens fri kræfter altid rådet. 

Naturen i Klinteskovsområdet blev første gang beskyttet med en landskabsfredning i 1983, som fastsatte at 

klintekanten og kalkbakker i den sydlige del af skoven skal henligge urørt. I den statslige del af skoven er der 

siden i driftsplanerne udpeget yderligere partier med henholdsvis urørt skov og græsningsskov af hensyn til 

bevarelse af naturværdierne. Og her i efteråret 2018 er der som en del af det samlede nationale udlæg af 

næsten 14.000 ha skov til biodiversitetsformål tilføjet yderligere 164 ha, så hele den statslige del af 

Klinteskoven inklusive Jydelejet skal forvaltes med særlig vægt på biodiversitet. 

Ulvshale Skov er meget anderledes end Klinteskoven, men mindst lige så egenartet og – sjovt nok – 

dannelsesmæssigt knyttet til Høje Møn med klinten. Hele Ulvshale er nemlig opstået efter istiden af 

erosionsmaterialer fra Møns Klint, som havet har ført mod vest. Ulvshale Skov er vokset op som selvsået 

skov på strandvolde af flint, der endnu kan erkendes i skovbunden. Selvom der også er indplantet træer, 

fremtræder skoven som en meget varieret blandskov, domineret af arter som småbladet lind, stilkeg, avnbøg 

og bøg. Hele den statsejede del er med den seneste udpegning udlagt til urørt skov. 

Når beskyttelse af naturværdierne har første prioritet, er det vigtigt at vide, hvilke værdier, der er tale om 

udover Natura 2000 udpegningsgrundlaget. Særligt hvilke sjældne og truede arter, der lever i området. 

Naturstyrelsen søgte og modtog i efteråret 2016 en venlig donation fra 15. juni fonden til at undersøge 

biodiversiteten for. Det blev valgt at fokusere på svampe, biller og sommerfugle, som i den følgende periode 

blev undersøgt af eksterne konsulenter. Kortlægningen af biller foreligger hermed og dokumenterer, at både 

Klinteskovsområdet og Ulvshale Skov rummer en varieret billefauna med mange rødlistede arter. 

Den udbyggede viden om biodiversiteten skal fra 2019 omsættes i en forvaltningsplan for de statslige dele af 

henholdsvis Klinteskovsområdet og Ulvshale med udgangspunkt i udlægget af skov til biodiversitetsformål. 

Forvaltningsplanerne skal afbalancere de forskellige interesser i området, herunder friluftslivet. De vil blive 

genstand for en offentlig høring inden endelig vedtagelse. 

Godt halvdelen af Klinteskoven ejes af Klintholm Gods, som velvilligt stillede sine skovarealer til rådighed 

for feltundersøgelserne i den sidste del af undersøgelsesperioden. Der er dog kun få data fra denne del af 

skoven, men alt tyder på, at der privat forvaltes lige så store naturværdier som i statsskoven.  

Kortlægningsrapporten redegør for forekomsten af sjældne og truede biller i delområderne Jydelejet, 

Klinteskoven, Høvblege, Busene Have og Ulvshale Skov. Registreringerne afsluttes med forslag til 

forvaltning af områderne og forslag til arter, der kan bruges som indikatorer på naturtilstanden. Disse forslag 

vil som nævnt indgå i den forestående forvaltningsplanlægning. 

Claus Jespersen, skovrider 

Naturstyrelsen Storstrøm 
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Indledning 
 

Beskrivelsen af billerne i de to områder tager udgangspunkt i oplægget til projektet. Nomenklaturen følger 

Hansen, Mich., 1996 med de ændringer, der fremgår af de efterfølgende fundlister i Entomologiske 

meddelelser. Katalog over Danmarks biller. Danske navne anvendes i det omfang de findes. For én ny art for 

Danmark, Poecilium glabratum, introduceres en dansk betegnelse ”Enebærtræbuk” Der er for de fundne og 

en del nøjere beskrevne arter givet oplysning om rødlistevurderingerne. Det er imidlertid langt fra alle arter, 

der er rødlistet efter de (forholdsvis) nye kriterier fra IUCN (International Union for the Conservation of 

Nature)
1
.  

IUCN-kriterierne er:  

Regionalt uddød (RE) 

Kritisk truet (CR) 

Moderat truet (EN) 

Sårbar (VU)  

Næsten truet (NT) og 

Ikke truet (LC). 

I de ældre rødlister er alle 

billerne rødlistevurderede, og 

hvis ikke der foreligger en 

vurdering efter IUCN-kriterierne, 

gælder stadig den nyeste af de 

ældre rødlister, for billernes 

vedkommende: Rødliste 1997. 

For nogle arter er desuden 

henvist til Gulliste 1997. 

Rødliste 1997 har følgende 

vurderinger:  

Forsvundet (Ex) 

Akut truet (E) 

Sårbar (V) 

Sjælden (R) 

For arter, der ikke falder inden for disse kategorier anføres ” Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997)”.  

I Gulliste 1997 medtages følgende vurderinger for arter, der bør ofres særlig opmærksomhed, selvom de 

ikke er rødlistede – altså truede eller sjældne: 

Opmærksomhedskrævende (X) og National ansvarsart (A) 

For nogle arter er udbredelsen i Danmark af særlig interesse. For disse er deres forekomst omtalt for de 

distrikter, landet er inddelt i - med de forkortelser for de 11 distrikter, som fremgår af kortet figur 1. Arternes 

hyppighed er anført og tilknytning til levesteder omtales kort. For nogle arter er beskrevet, hvorvidt de kan 

betragtes som indikatorarter. Områderne i undersøgelsen er beskrevet bl.a. med en historisk udvikling, hvor 

det kan have betydning for den nuværende tilstand.   

                                                      
1 I rapportens artsoversigter er betegnelsen NE ”not evaluated” benyttet både for arter, der ikke opfylder 
rødlistekriterierne og endnu ikke evaluerede arter. 

 

Figur 1. De faunistiske distrikters afgrænsning (Efter Enghoff& Nielsen, 1977. 
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Metodik 

 

Opgaven og informationsindsamling 

Projektbeskrivelsen 

1. Projektet skal med feltsæson i hele 2017 bidrage til at afdække biodiversiteten i Klinteskoven og på 

Ulvshale samt på baggrund af registreringerne give anbefalinger til Naturstyrelsens forvaltning af 

områderne. 

 

2. Projektområdet er den statsejede del af Habitatområde 150 Klinteskoven og Ulvshale, som er en del af 

Habitatområde 147 Præstø Fjord mv. Der er ikke aftale om undersøgelser på private 

arealer
2
Hovedvægten er på undersøgelse af biodiversiteten i skov, men lysåben natur inddrages efter 

nærmere aftale. 

 

3. Leverancen består af tre dele: 

a. Redegørelse for forekomster af arter i de respektive artsgrupper (svampe, biller og sommerfugle) 

i de nævnte områder med oplysninger om arternes hyppighed, rødlistestatus og levested 

(økologi). Det drejer sig dels om en gennemgang af kendte forekomster og om resultatet af den 

aktuelle kortlægning i projektet. Kortlægningen skal så vidt muligt være georefereret, jf. pkt. 4. 

Der redegøres samtidig for metodik og undersøgelsesintensitet. 

b. Forslag til indikatorarter og ”STS ansvarsarter”. Arterne udvælges ud fra kriterier som, at de har 

særlig værdi at bevare / beskytte, at de er særligt velegnede som indikatorer på naturtilstanden i 

relevante naturtyper (habitatnaturtyper, naturskovstyper mv.), og at de er velegnede til 

monitering. Forslaget indeholder gennemgang af arternes livskrav og forslag til monitering. 

c. Anbefaling af naturforvaltning af hensyn til artsgrupperne som helhed og mere specifikt for de 

udvalgte arter (pkt. b). Herunder overordnede forslag til arealmæssig prioritering mellem 

skovnatur og lysåben natur samt fordeling mellem naturskovstyper (urørt skov i snæver forstand, 

græsningsskov, anden biodiversitetsskov herunder ekstensivt drevet skov, fx ved plukhugst). 

 

4. Kortlægningen finder sted med udgangspunkt i driftsplankortet med opdeling i afdelinger og litra
3
.  

Dataindsamling 

Oplysninger om biller i områderne er fremskaffet ved 

- Personlig indsamling i områderne (2009-) 2017 (-2018) dels på ekskursioner og dels ved fælder. Se 

nedenstående oversigt 

- Indsamling af informationer om fund i Entomologiske Meddelelser,  

- www.FugleogNatur.dk,  

- Oversigter i Danmarks Fauna, Biller.  

- Oplysninger fra andre samlere 

- Faglitteratur jf. referenceafsnitet  

                                                      
2 Dette blev ændret i projektperioden, så arealer under Klintholm Gods kunne medtages. Det er dog kun sket i 
meget begrænset omfang. 
3 Dette blev også ændret i løbet af projektet og fremgår ikke af funddata i rapporten. 
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Fælder 

Ud over billesamlerens ”standardudstyr” i form af vegetationsketsjer, forskellige sigter, bankeskærm, 

sugeglas m.m. har været anvendt diverse fælder. 

Malaisefælde 

René Edmond Malaise (29.9.1892 - 1.7.1978) var en svensk entomolog, udforsker og kunstsamler, der er 

mest kendt for sin opfindelse af Malaise-fælden og hans systematiske samling af tusindvis af insekter.  

Fælden kan beskrives som et åbent telt, der foroven har en åbning igennem hvilken insekter, der flyver ind i 

teltet, vil søge at komme ud igen. Her ender de i en beholder med sprit eller anden konserveringsvæske. 

En del insekter vil dog søge nedad i stedet for at flyve mod toppen af teltet. Der anbringes derfor bakker med 

konserveringsvæske i bunden af teltet.  

Der har været opstillet 5 malaisefælder placeret således: 

Ulvshaleskoven: 2 stk.  

Høvblege: 1 stk. forskellige placeringer 

Store Klinteskov ved Siesø: 1 stk. 

Store Klinteskov ved Sandfaldet: 1 stk. 

Busene Have i en kortere periode: 1 stk. 

Ved at anvende ethanol i samleglasset kan fælden fungere 

i længere tid uden opsyn. Fælderne var alle forsynet med 

en mærkat, der omtalte formålet og kontaktmulighed i 

tilfælde af problemer med fælderne. Fælderne er 

naturligvis følsomme over for stærk blæst og nysgerrige kreaturer. 

Faldfælder 

Brug af faldfælder er en gammelkendt metode til at 

registrere et områdes jordlevende insekter. Udformningen 

af fælderne kan være helt enkel og består blot af et bæger 

eller en spand nedgravet så overkanten flugter med 

jordoverfladen. Der monteres et dæksel over fælden for at 

forhindre regn i at fylde bægeret. Fælderne markeres 

yderligere med en pind med oplysninger om fælden. 

Afhængig af, hvor ofte der er mulighed for at tilse 

fælderne, kan det være fælder uden væske, men blot med 

lidt småsten eller blade, så billerne kan finde skjul for de 

mere faretruende eller aggressive arter. Hvis fælderne skal 

stå i længere tid, f.eks. op til en uge, kan der hældes en smule rodalon eller propylenglycol i bunden, der dels 

afliver dyrene og dels konserverer dem. Der hældes lidt rød-/hvidvinseddike omkring fælden for at tiltrække 

dyrene. 

Indsamling af biller fra kogødning 

Til indfangning af biller fra kogødning er der benyttet en manuel undersøgelse eller i en faldfælde med et 

kyllingenet over, hvor der anbringes en klat gødning på nettet og billerne vil som oftest søge ned gennem 

gødningen og ende i faldfælden. 

Der kan også anvendes en opslæmning af ko- eller fåregødning i en spand vand. Her vil billerne søge op til 

vandoverfladen. 

 

Figur 2. Malaisefælde opstillet i Jydelejet. Under teltet ses en bakke 

 

Figur 3. Faldfælde med låg. 



8 

 

Snore – sukkerlokning 

Der har i mindre omfang og kun ved Ulvshalegård været anvendt snore med 

sukkerlokning, hvor jeg har brugt hampesnore, der har ligget i rødvin med opløst 

honning/sukker/banan. 

Feromonfælder 

Feromoner er kemiske stoffer, som individer af samme art sender signaler til 

hinanden med, og som udløser en adfærdsmæssig respons hos modtageren. 

Feromoner kan have funktion i forplantningen; disse kønsferomoner er også 

blevet kaldt "sexlokkestoffer". Kønsferomonerne påvirker f.eks. sanseorganer i 

sommerfuglehannernes fjerformede følehorn, og stofferne kan lokke over 

kilometerlange afstande. Kønsferomoner er den generelle kommunikationsform i 

forbindelse med forplantningen hos sommerfugle, biller og mange andre 

insektgrupper.
4
  

Berlese-tragt 

En berlesetragt er en enhed, der bruges til at ekstrahere insekter fra mos, blade og jordprøver. Der bruges en 

varmekilde (i dette tilfælde en pære) til at tørre prøven, tvinge insekterne gennem en skærm og til en krukke 

med væsker. Jeg har anvendt en Berlese tragt som fig 5. 

Ananas 

Det har vist sig at ananas overhældt med f.eks. rødvinseddike og gær tiltrækker en række billearter. 

Ananassen spændes evt. fast. i en busk, på en træstamme v.hj. af kabelstrips, eller lægges på jorden, hvor den 

fastgøres med f.eks. med en blomsterpind.  

Løgfælder 

Løg, der efter nogle dage i fryseren lægges i jorden og vil begynde at gære og rådne, hvilket vil tiltrække en 

række billearter. 

Lysfælder 

Jeg har anvendt lysfælde lige ved Ulvshalegård og modtaget bidrag fra ”sommerfuglefolkets” Hg-fælder 

andre stede i Ulvshaleskoven og i Klinteskoven. 

  

                                                      
4 Bent Lauge Madsen: feromoner i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 1. juni 2018 fra 
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=75290 

 
Figur 4. Jørn Misser i færd med 
ophængning af feromonfælde 

 

Figur 7. Ananas på træstamme 

 

Figur 6. Lysfælde ved Ulvshalegård. 

 

 

Figur 5. Berlese tragt til uddrivning. 
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Delrapport 1 

Biller fra 

Høje Møn 

 
 

    
 

 

 

Følgende områder er undersøgt og beskrevet under ”Høje Møn”; de er undersøgt med forskellig intensitet:  

 

Jydelejet - hovedsagelig kalkoverdrev 

63 registrerede arter; 15 rødlistede (inkl. Rød- og Gulliste 1997) 

3 moderat truede, (EN) / 1 akut truet, (E)  

4 sårbare, (V) / (VU)  

1 opmærksomhedskrævende, (X) 

5 næsten truede, (NT) 

1 ny art for landet  

 

Klinteskoven - sumpskov ved Siesø/Timmesø – området, ved Sandfald (bl.a. fyr på sand - Hylledalsvej/Ll 

Ørnebjerg Bøgeskov)  

165 registrerede arter; 11 rødlistede (inkl. Rød- og Gulliste 1997) 

1 moderat truet (EN)  

1 sårbar (VU) 

6 næsten truede (NT) 

3 sjældne (R) 

Der er behov for flere åbne områder i skoven med indre ”skovbryn” og mere blandet skov for at fremme 

biodiversiteten 

 

Høvblege - kalkoverdrev 

141 arter; 18 rødlistede (inkl. Rød- og Gulliste 1997) 

4 moderat truet (EN) / 1 akut truet (E)  

4 sårbare, (V) / (VU)  

8 næsten truede (NT) 

1 opmærksomhedskrævende (X) 

3 (+1 fra Mandemarke) nye arter for landet. 

Området er under tilgroning og en del af de for området særlige billearter er det ikke lykkedes at genfinde. 

 

Busene Have - kystskov  

23 arter  
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Jydelejet 

Navnet "Jydelejet" beror ifølge geologen Hintze 

på en skrivefejl. Det egentlige navn er Glidelejet. 

Efterleddet, -lejet, fortæller, at der kan være tale 

om et fiskerleje, og at navnet egentlig mere er 

relateret til kysten, end til overdrevet.  

De jævne dele af Jydelejet har gennem tiden 

været opdyrket og gødet. På Møn har 

overdrevene spillet en særlig rolle, idet 

sædskiftet ikke tillod græsning i brakmarken 

efter midsommer. Jydelejet repræsenterer 

således et kulturlandskab fra tiden før 

udskiftningen.
5
 Jydelejet blev fredet ved statens 

køb i 1992, som også omfattede den ydre del af 

Klinteskoven, Høvblege og Mandemarke 

Bakker.  

Undersøgelsen i Jydelejet 

Her har jeg haft opsat malaisefælder, nedgravet faldfælder og gærede løg samt ophængt ananas og ophængt 

vinduesfælder. Interessante fund, der har været offentliggjort andre steder er medtaget.  

Løbebiller (CARABIDAE) 

Lille Korsløber, Panagaeus bipustulatus (Fabr.). 

Fundet i faldfælde 10.9.2006 (leg. & det.: Philip Francis Thomsen). Henvisning til beskrivelse af Lille 

Korsløber side 64. 

Lys Ovalløber, Amara bifrons (Gyll.). 

Lys ovalløber (5,7-6,8 mm) forekommer på tør, åben 

sandbund med spredt vegetation, både på dyrket og udyrket 

jord. Arten er udbredt og almindelig. Efter 1960 er den fundet 

i samtlige faunistiske distrikter bortset fra NWJ. Lys 

ovalløber er udbredt over størstedelen af Europa, således også 

i Skandinavien, hvor den kun mangler i de nordligste egne. 

Fundet 10.9.2006 (Leg. & det.: Philip Francis Thomsen) Lys 

ovalløber kategoriseres ikke truet, LC. 

Kort ovalløber Amara curta Dej. 

Kort ovalløber (5,8-7 mm) lever på tør, varm, åben sand- 

eller grusbund med spredt, lav vegetation. Den forekommer 

gerne på sydvendte bakker og skrænter. Arten er meget 

sjælden. Arten har tidligere haft individrige bestande på Høje 

Møn, men er tydeligvis gået stærkt tilbage her. Der foreligger 

følgende nyere oplysninger om fund.: 1 indiv. 1998; 

Rødbyhavn, en del eksemplarer 2005. Tilbagegangen synes 

                                                      
5 Kilde Møn Kulturarvsatlas 2006. 

 

Figur 3. Lys Ovalløber Amara bifrons (Gyll.). 

 
Figur 2. Udflugt til Klinten (omkr. 1900). 

 

 

Figur 4. Kort ovalløber Amara curta Dej 
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især at være foregået fra slutningen af 1800-tallet og op gennem første halvdel af 1900-tallet. Skønt der fra 

området ved Møns Klint ikke foreligger fund siden 1975, anses det for sandsynligt, at arten stadig 

forekommer her og den bør eftersøges. Afgræsningen har begrænset tilgroningen, men manglende fysisk 

jordbearbejdning vurderes at være den vigtigste negative faktor for arten. Arten vurderes som moderat truet, 

EN. 

Sortløber, Licinus depressus (Payk.) 

Sortløber (9,5-11,8 mm) er meget sjælden. Den lever på 

tør, lysåben sand- eller grusbund. Før 1960 kendes den fra 

følgende steder: LFM: Jydelejet ved Møns Klint, 1 

eksemplar hhv. 1907, 1941 og 1955. B: Arnager, Sose, 

Teglkås og Hammeren - Efter 1960 er arten fundet i SZ: 

Boesdal på Stevns, en del individer 1997 i LFM: Ulvshale, 

2 individer 2002, og i og Jydelejet i faldfælde 10.9.2006 

(Leg. & det.: Philip Francis Thomsen) i udkanten af 

bøgeskov på høj, tør bund. (N 54.98807 E 12.53673). 

Arten var ellers ikke set på lokaliteten siden 1955. 

Yderligere er den fundet ved Raghammer Odde i faldfælde 

på åben sandbund (2008. J. Pedersen leg.) 

Sortløber er udbredt i Mellem- og Østeuropa. I Skandinavien kendes den - foruden fra Danmark - fra de 

sydligste egne af Norge, Sverige og Finland, men er sjælden eller meget sjælden og lokal. Sortløber 

kategoriseres moderat truet, EN. 

Rovbiller (STAPHYLINIDAE) 

Tasgius ater (Grav.) 

Tasgius ater (14-18 mm). Ret sjælden, men udbredt i hele 

landet undtagen WJ; undertiden i antal. Oftest på stranden 

under tang og sten, men også i kompost. Apr.-sept. Fundet 

i faldfælde 20.6.2016. (N 54.98336 E 12.52861) Arten 

vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Quedius lucidulus Er.  

Quedius lucidulus (6 – 7 mm) er udbredt og fundet i alle 

distrikter, men alligevel ret sjælden. Den forekommer især 

i grannålebunker, men er også fundet i bladbunker, 

gammelt hø, hjortegødning, ved rådne roer og i 

grævlingegange. Især i månederne april-oktober. Faldfælde 

18.5.2010. (N 54.98324 E 12.52783). Arten vurderes ikke-

truet (Rødliste 1997) 

Quedius persimilis Muls. & Rey  

Quedius persimilis (4-5 mm). Arten har været 

sammenblandet med Q. boopoides og Q. boops, er 

antagelig udbredt i hele landet, men sjældnere end disse. 

Den findes på tør grus- eller sandhund ved planterødder. 

April-oktober.  

Denne registrering er fra Jydelejet 6.8.1951 (F. Larsen leg, 

& det.). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

Figur 5. Sortløber Licinus depressus (Payk.) 

 

Figur 6. Tasgius ater (Grav.) 

 
Figur 7. Quedius lucidulus Er 

 
Figur 8, Philonthus nitidus (Fabr.) 
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Philonthus nitidus (Fabr.) 

Philonthus nitidus (11-13 mm) er udbredt i hele landet undtagen SJ, men dog ikke almindelig. Den findes 

især på åben bund ved gødning og kompost, men også på skovbund, f.eks. i svamp. Fundet i kogødning 

9.7.2017 (N 54.98689 E 12.53436). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

 

Svampetorbister (BOLBOCERATIDAE) 

Trøffeltorbist Odonteus armiger (Scop.) 

Trøffeltorbist (7-10 mm) forekommer i områder 

med en blanding af løvskov og åbent land. En 

meget karakteristisk art, der bl.a. er 

ejendommelig ved at ”hornet”, som kun 

forekommer på hannen, er bevægeligt, hvilket 

ikke er tilfældet på andre torbister. Udviklingen 

af trøffeltorbists larver foregår underjordisk. 

Larven, som faktisk er ukendt, menes at være 

knyttet til trøffelsvampe (Hysterangium 

stoloniferum - storsporet rodtrøffel ) måske i 

nærheden af hassel. Martin Vestergaard oplyser: 

Storsporet rodtrøffel er kun kendt fra ét fund som 

netop er Møns Klint, men fundet er fra 1893, 

mon ikke den stadig vokser her når torbisten kan 

fanges på stedet i 2006.”  

Man må nok formode, at den tager til takke med andre svampe, der evt. er knyttet til hasselrødder.  

Den voksne bille sværmer om aftenen i haver, parker, på halvtørre enge, overdrev etc. Arten anses for 

sjælden, formentlig i høj grad pga. dens skjulte levevis. Der foreligger meget få nyere fund af arten, 

hvorimod der fra tidligere perioder findes en del registreringer. Den fanges oftest på lys og er i nyere tid 

jævnligt taget på lys ved Møns fyr og Mandemarke (begge steder Ole Karsholt leg.). Jydelejet i faldfælde 

10.9.2006 (leg. & det.: Philip Francis Thomsen) i udkanten af bøgeskov på høj, tør bund. (N 54.98807 E 

12.53673). Der synes at være en tilbagegang for arten og trøffeltorbist vurderes i Danmark som næsten truet, 

NT 

Kokassefaunaen  

Kokassefaunaen eller møgbillerne og den øvrige gødningstilknyttede fauna bidrager til diversiteten og spiller 

en vigtig rolle i forbindelse med nedbrydning og omsætning af gødningen. Samtidig har de betydning som 

føde for fugle og andre insektædende dyr.  

For at bevare de specialiserede arter knyttet til kokasser er der 

behov for en græsning, der sikrer, at der konstant er gødning til 

rådighed for billerne. Det kan derfor være et problem, hvis 

kreaturerne udsættes sent på året. For de truede billearter 

knyttet til overdrevets kokassefauna gælder, at de trives bedst 

på varme, sydvendte overdrev på sandet eller sandblandet 

jordbund. Ormemidler kan have været medvirkende årsag til 

tilbagegangen af kokassefaunaen, og forebyggende 

behandlinger af kvæg bør derfor så vidt muligt undgås, specielt 

ved græsning på tørre, sandede græsgange. 

 

Figur 9. Trøffeltorbist Odonteus armiger (Scop.) 

 

Figur 10. Overdrevsskarnbasse Geotrupes stercorarius (L.) 
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For en del af de torbister, det er gået stærkt tilbage for er det tilsyneladende sket i forbindelse med 

omlægningerne i landbruget i 1950- og 1960erne.  

Torbister (GEOTRUPIDAE) 

 Overdrevsskarnbasse, Geotrupes stercorarius (L.) 

 Overdrevsskarnbasse (16-27 mm) forekommer på åben, især sandet jord, både på græsmarker, overdrev og 

heder. Den lever i gødning, især heste- og kogødning, under hvilke den graver op til 50 cm dybe gange, hvor 

den lægger et forråd af gødning til larverne. 

Overdrevsskarnbasse blev tidligere (f.eks. Hansen 1964) 

anset som meget almindelig. I de senere årtier har den 

imidlertid været ude for voldsom tilbagegang 

tilsyneladende over hele landet og må nu anses for sjælden. 

(Jørum, 2017). Den er registrering fra Jydelejet i faldfælde 

10.9.2006 (Philip Francis Thomsen) og i hestegødning 

7.8.2001 (K. Arevad). Overdrevsskarnbasse vurderes som 

moderat truet, EN. 

Torbister (SCARABAEIDAE) 

Rødhalet møgbille Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (L.) 

Rødhalet møgbille (3,8-5,2 mm) er udbredt og fundet i hele landet, men ikke almindelig. Findes først og 

fremmest i åbne områder i kogødning, men kan også gå i f.eks. fåregødning, Arten kan undertiden men dog 

sjældnere findes inde i skovområder. Den findes fra maj til midten af juli. At der også kan træffes enkelte 

individer senere på året, tyder på, at den kan overvintre som voksen. Arten vurderes som ikke truet, LC. 

Lakrød møgbille, Aphodius (Rhodaphodius) pedellus (L.). 

Lakrød møgbille (5,5-8,2 mm) lever i al slags gødning og i enhver terrestrisk naturtype. Bestandsudviklingen 

for lakrød møgbille har inden for de senere år - og i al fald i 

nogle landsdele - været stærkt negativ: Lakrød møgbille er 

et eksempel på en tidligere uhyre almindelig art som 

tilsyneladende (i hvert fald på Sjælland) er ude i et frit fald 

i disse år. (pers. medd. P. Jørum 4.10.2001). Forringet 

habitatkvalitet f.eks. tilbagegang for græssede overdrev 

samt ændringer i dyrehold i landbruget har formentlig evt. 

sammen med brugen af veterinærmedicin (ormemidler) 

påvirket lakrød møgbilles hyppighed i negativ retning. En 

vis tilbagegang for arten er som nævnt konstateret. Selvom 

arten endnu er udbredt og vel almindelig de fleste steder, 

vurderes den som næsten truet NT. 

Vandkærer (HYDROPHILIDAE) 

Lille møgkær, Sphaeridium bipustulatum Fabr. 

Lille møgkær (4-5,5 mm) er meget almindelig og udbredt i det sydlige og østlige Jylland samt på Øerne og 

Bornholm. Tilsyneladende er arten dog gået noget tilbage i nyere tid og blevet mindre hyppig. Fundet i alle 

distrikter. Den forekommer langt overvejende i gødning især på varme solåbne lokaliteter bl.a. som her i 

Jydelejet. Fund bl.a. 24.9.2016 (N 54.98664 E 12.53346) Arten er ikke rødlistevurderet NE. 

 
Figur 12. Lakrød møgbille Rhodaphodius (Aphodius) pedellus (L.) 

 

Figur 11.Rødhalet møgbille Otophorus (Aphodius) haemorrhoidalis  (L.). 
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Bladbiller (CHRYSOMELIDAE) 

Longitarsus tabidus (Fabr.). 

Longitarsus tabidus (3-4 mm) er udbredt, men sjælden – 

hyppigst mod øst og mangler således  i EJ, WJ, NWJ, 

NEJ (efter 1900) og B. En varmeelskende art, der lever 

oligophag på på forskellige kongelys-arter, især mørk 

kongelys (Verbascum nigrum), men også filtbladet 

kongelys (V. thapsus) og bleg kongelys (V. lychnitis), 

hvor den hyppigst er siddende på rodbladene. Imago er 

fremme i juli-august. Æglægning er set i august, men kan 

også finde sted om foråret, hvorfor arten træffes hyppigst 

i april-maj og igen senere på sommeren, når den nye generation er klækket. Larven lever i den øverste del af 

roden. Fundet 9.8.1986 (Mich. Hansen). 

Longitarsus tabidus vurderes som ikke truet, LC. 

 

Snudebiller (CURCULIONIDAE) 

Stor bredsnudebille Platyrhinus resinosus (Scop.) 

Se beskrivelse side 44. Fundet i Jydelejet 23.7.2017. 

Klinteskoven efter 1950 (O. Lomholdt leg.). 

Otiorhynchus uncinatus Germ. 

(3,2-3,8 mm). En meget sjælden art, der kun er kendt fra 

Høje Møn, hvor den undertiden optræder talrigt flere steder ved klinten bl.a. i Jydelejet og ved Liselund. Den 

er en kalkelskende art. Findes især ved sigtning af mos og løv omkring stubbe; også ved klintens fod 

(nedfaldne eksemplarer). Otiorhynchus uncinatus lever i løvskove. Arten er polyfag, men den lever i 

Danmark måske først og fremmest på blå anemone (?), men også andre planter regnes for foderplanter bl.a. 

brunelle, vejbred m.fl. Arten findes fra tidligt forår til september og ofte også senere. Fundet i Jydelejet bl.a. 

9.8.1986 (Mich. Hansen) og 14.10.2017 (Jens Søgaard & 

Morten Kofoed-Hansen). Trods sjældenhed skønnes 

Otiorhynchus uncinatus ikke at være i tilbagegang og 

heller ikke udsat for større bestandssvingninger. Arten har 

ingen eller ringe spredningsevne og nærmeste 

udenlandske bestande befinder sig så langt fra de danske, 

at spredning af genetisk materiale fra udenlandske 

nabobestandene i praksis ikke forekommer. Lignende 

levesteder i Danmark er undersøgte for tilstedeværelsen af 

arten men uden positivt resultat. Otiorhynchus uncinatus 

vurderes sårbar, VU 

 

Figur 14. Longitarsus tabidus (Fabr.) 

 

 

Figur 15. Otiorhynchus uncinatus Germ. 

 

Figur 13. Lille møgkær Sphaeridium bipustulatum Fabr. 
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Strophosoma faber (Hbst.)  

Strophosoma faber (4,8-5,5 mm) er udbredt, men ret 

sjælden. I SJ og LFM ikke efter 1960. Mangler i NWJ og 

B. På sand- eller grusbund, vistnok især på 

kurvblomstrede såsom bynke (Artemisia sp.) knopurt 

(Centaurea sp) og gåseurt (Anthemis sp.) samt rejnfan 

(Tanacetum). Larven er fundet i antal sammen med 

pupper på sandbund ved roden af håret høgeurt 

(Hieracium pilosella). Den nye generation klækkes i juni. 

Det er en nataktiv art, der om dagen kan skjuler sig i 

bladrosetterne.  

I ældre tid udbredt i NEZ, men efter 1960 kun fundet ved 

Bognæs 1978 og Jægerspris Nordskov 1977. 

På Fyn er arten regelmæssigt fundet ved Ristinge Klint 

mens de øvrige fund er fra før 1950. (jf. Palm, 1996.). I 

NWZ kendt bl.a. fra Kongstrup på Røsnæs og Sanddobberne (J. Pedersen). På resten af Sjælland og LFM er 

der både nye og gamle fund, og enkelte steder f.eks. på Lolland, er arten fundet i lidt større antal. Arten er 

fundet på Møns Klint 1876, 20.5.1914 (A. Sørensen, H. Jensen) og i Jydelejet fundet et dødt eksemplar den 

14.10.2017 (Morten Kofoed-Hansen). Trods sjældenhed skønnes Strophosoma faber ikke at være i 

tilbagegang, og vurderes derfor ikke truet, LC. 

Taphrorychus bicolor (Hbst.) 

Taphrorychus bicolor (1,8-2,3 mm) lever i løvskove og 

yngler i bøg og elm, sjældnere i avnbøg. Udbredt i 

sydlige og østlige Jylland og på Fyn Lolland og Sjælland. 

En sjælden art. Fundet i Jydelejet 14.10.2017 (M. 

Kofoed-Hansen leg.), hvilket er første fund af arten på 

Møn. Trods sjældenhed skønnes Taphrorychus bicolor 

ikke at være i tilbagegang og heller ikke udsat for større 

bestandssvingninger. Taphrorychus bicolor vurderes 

derfor ikke truet, LC. 

 

Figur 17. Taphrorychus bicolor (Hbst.) Foto (O. Martin). 

 
Figur 16. Strophosoma faber (Hbst.) 
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Phloeosinus thujae (Perris) 

Denne lille barkbille (ca. 2,0 mm) blev første gang registreret i Danmark fra Jydelejet i 2016 (J. Pedersen og 

senere flere samlere). Den er senere også fundet på Ulvshale (Heden) og flyvehuller ses også på udgåede 

gamle buske af almindelig ene (Juniperus communis) i selve Ulvshaleskoven. Endvidere er der konstateret 

flyvehuller på nogle enebuske på Høvblege, så arten er sikkert ret udbredt på Østmøns overdrevsområder. 

Arten er nu også fundet på SZ (Feddet, O. Martin 2017) og Bornholm flere steder (Mog.H.). Artens 

udbredelse mod nord fra Middelhavsområdet hænger utvivlsomt sammen med det varmere klima, som har 

givet arten mulighed for at sprede sig. I Sverige er den fundet i Skåne og Blekinge. 

Dens navn indikerer, at den - i hvert fald i udlandet - også er fundet på thuja. 

Dens angreb på almindelig ene er meget karakteristisk med de mange flyvehuller (fig. 34). og på nogle buske 

så omfattende at de angrebne planter muligvis vokser mindre kraftigt og dør(?) Ved et kraftigt angreb kan 

man i hvert fald ofte se, at antallet af døde skud er meget højt.  

 

Anbefalinger 

Græsning med kvæg kan ikke på sigt holde overdrevsarealerne åbne, der er derfor behov for at supplere 

kvæggræsning med en løbende rydning af træ- og buskopvækst – og at kvæggræsningen fortsat suppleres 

med gedegræsning. Det er tydeligt, at det område, der er indhegnet af hensyn til Horndrager, er rigere på 

blomstrende vækster end de omkringliggende områder, og det er nærliggende at foreslå, at der af hensyn til 

insektfaunaen kan være behov for at flere delarealer ”mosaikker” holdes uden for græsning og i stedet plejes 

ved høslæt.  

Kvæggræsning har, som det omtales efterfølgende, betydning for møglevende biller. Det er vigtigt, at 

græsningen sker kontinuerligt, idet bare ét års afbræk med mangel på gødning fra kvæget vil påvirke 

bestanden negativt og medvirke til, at arterne helt forsvinder for måske ikke at kunne vende tilbage senere.   

 

Figur 19. Phloeosinus thujae (Perris) 

 

Figur 198 Flyvehuller fra Phloeosinus thujae 

 
Figur 20. Gedeflokken i Jydelejet Juli 2018 
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Fundliste – Jydelejet  

 

Familie Art Dansk navn 
Hyppig-

hed 
Rødliste  Dato Leg. 

CARABIDAE (Løbebiller) Cicindela campestris L. Grøn sandspringer Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 Carabus coriaceus L. Læderløber Ret alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 Carabus nemoralis O. Müll. Kratløber M. alm. LC 07-06-2017  

 Calathus melanocephalus (L.) Rødbrystet torpedoløber M. alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 

 Amara curta Dej. Kort ovalløber Sj. EN 09-08-1949 F.Larsen 

 Panagaeus bipustulatus (Fabr.) Lille Korsløber  Sj. NT 10-09-2006 P.F. Thomsen F&N 

 Amara bifrons (Gyll.) Lys Ovalløber Ret alm. LC 10-09-2006 P.F. Thomsen F&N 

 Licinus depressus (Payk.) Sortløber  M. sj. EN 10-09-2006 P.F. Thomsen F&N 

 Stenolophus mixtus (Hbst.)  Ikke alm. LC 20-06-2015 O. Martin 

LEIODIDAE Catops kirbyi (Spence)  Sj. NE 09-07-1941 F.Larsen 

STAPHYLINIDAE (Rovbiller) Euconnus denticornis (P. Müll. & Kunze)  Sj. V(R97) 31-05-1982 Mich. Hansen 

 Anotylus rugosus (Fabr.)  M. alm. NE 09-07-2017 Mog.H. 

 Oxytelus laqueatus (Marsh.)  Ikke alm. NE 09-07-2017 Mog.H. 

 Paederus littoralis Grav.  Ikke alm.  12-06-2017 Mog.H. 

 Philonthus nitidus (Fabr.) Rødvinget møgrovbille Ikke alm.  09-07-2017 Mog.H. 

 Philonthus tenuicornis Muls. & Rey  Ret alm.  09-07-2017 Mog.H. 

 Philonthus ebeninus (Grav.)  Alm. V(R97) 09-07-2017 Mog.H. 

 Philonthus cruentatus (Gmelin)  Alm. LC 24-09-2016 Mog.H. 

 Tasgius ater (Grav.)  Ikke alm. LC(R97) 20-06-2016 Mog.H. 

 Quedius lucidulus Er.  Ret sj. LC(R97) 18-05-2010 Mog.H. 

 Nudobius lentus (Grav.)  Ikke alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

 Quedius persimilis Muls. & Rey  Ret sj. V(R97) 06-08-1951 F.Larsen 

 Bolitobius castaneus Schülke   Ret alm. NE 26-08-1954 F.Larsen 

 Tachinus lignorum (L.) " Spidsrovbille" Alm. NE 09-07-2017 Mog.H. 

 Aleochara bilineata Gyll. Kålfluerøver Alm. NE 09-07-2017 Mog.H. 

 Cypha longicornis (Payk.)  Alm. NE 18-05-2010 Mog.H. 

GEOTRUPIDAE (Torbister) Odonteus armiger (Scop.) ♀ Trøffeltorbist Ret sj. NT 10-09-2006 P.F. Thomsen F&N 

 Geotrupes stercorarius (L.)  Overdrevsskarnbasse M. sj. EN 10-09-2006 P.F. Thomsen F&N 

SCARABAEIDAE (Torbister) Aphodius (Teuchestes) fossor (L.) Stor møgbille Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

 Aphodius (Acrossus) rufipes (L.) Rødbenet møgbille M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (L.) Rødhalet møgbille Ikke alm. LC 22-09-2016 Mog.H. 

 Aphodius (Nimbus) contaminatus (Hbst.) Sandhåret møgbille M. alm. LC 22-09-2016 Mog.H. 

 Aphodius (Melinopterus) prodromus 
(Brahm) 

Almindelig møgbille M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Aphodius (Rhodaphodius) pedellus (L.) Lakrød møgbille M. alm. NT 24-09-2016 Mog.H. 

 Aphodius (Rhodaphodius) foetens (Fabr.) Rødbuget møgbille Ret alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Aphodius (Agrilinus) ater (Deg.) Matsort møgbille Alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Aphodius (Agrilinus) rufus (Moll) Mahognibrun møgbille Alm. LC 24-09-2016 Mog.H. 

 Onthophagus fracticornis (Preyssl.) Stumphornet møggraver Alm. NT 09-07-2017 Mog.H. 

 Onthophagus nuchicornis (L.) Nakkehornet møggraver Alm. LC 22-09-2016 Mog.H. 

SCARABAEIDAE (Torbister) Onthophagus coenobita (Hbst.) Skinnende møggraver Ret sj. LC 22-09-2016 Mog.H. 

HYDROPHILIDAE (Vandkærer) Cercyon haemorrhoidalis (Fabr.)  Ret alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Cercyon melanocephalus (L.)  Ret alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Sphaeridium scarabaeoides (L.) Rødplettet møgkær M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 Sphaeridium bipustulatum Fabr. Lille møgkær M. alm. LC 24-09-2016 Mog.H. 

 Sphaeridium lunatum Fabr. Måneplettet møgkær M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

DASCILLIDAE Dascillus cervinus (L.) Moseblødbille Ikke alm. NT 09-06-2016 Mog.H. 

BYRRHIDAE (Ødebiller) Byrrhus pilula (L.) Almindelig ødebille Alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 

ELATERIDAE (Smældere) Dalopius marginatus (L.) Smal kornsmælder Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

NITIDULIDAE (Glansbiller) Epuraea distincta (Grimm.)6  M.sj. NE 10-05-2018 J. Pedersen 

COCCINELLIDAE (Mariehøns) Adalia decempunctata (L.) 10-plettet mariehøne M. alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

CERAMBYCIDAE (Træbukke) Stenurella melanura (L.) Sortsømmet blomsterbuk M. alm. LC 09-06-2016 Mog.H. 

                                                      
6
 Epuraea distincta (Grimm.) er første fornylig registreret som dansk art 
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CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) Longitarsus tabidus (Fabr.)  Ret sj. LC 09-08-1986 Mich. Hansen 

 Batophila rubi (Payk.) Hindbærjordloppe Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

ANTHRIBIDAE 
(Bredsnudebiller) 

Platyrhinus resinosus (Scop.) Stor bredsnudebille Sj. LC 23-07-2017 Mog.H. 

CURCULIONIDAE (Snudebiller) Otiorhynchus uncinatus Germ.  M. sj. VU 14-10-2017 J. Søgaard & M. 
Kofoed-Hansen 

 Otiorhynchus tristis (Scop.)  Ret alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 

 Otiorhynchus ovatus (L.) Jordbærøresnudebille M. alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Brachysomus echinatus (Bonsd.)  Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

 Strophosoma faber (Hbst.)  Ret sj. LC 14-10-2017  

 Ceutorhynchus obstrictus (Marsh.) Blygrå rapssnudebille M. alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

 Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh.) Bladribbesnudebille M. alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 

 Phloeosinus thujae (Perris)  M. Sj. NE 25-09-2016 Mog.H. 

 Taphrorychus bicolor (Hbst.)  Sj. LC 14-10-2017 J. Søgaard & M. 
Kofoed-Hansen 
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Figur 21. Samlinger af gravhøje i Klinteskoven. 

 

Klinteskoven 

Træk af bøgeskovens udvikling. 

I Klinteskoven ses i skovbunden konturerne af omkring 150 små gravhøje der er bevaret fra yngre 

bronzealder
7
. (Kilde: Møn Kulturarvsatlas.2006) 

En gang lå højene frit og højt i landskabet, så de kunne ses langvejs fra. Der findes også levn af oldtidens 

marker, de såkaldte oldtidsagre.  Det er lange, lave volde af oppløjet jord, som dog ikke er nemme at se 

under bladene i skovbunden. Men de er der – i området nord for gruppen af gravhøje ved Skriverhøj. 

Selv om moderne skovdrift med store maskiner mange steder ved uopmærksomhed kan været ødelæggende 

for fortidsminderne, har især gamle højskove som Klinteskoven på kuperet terræn som regel virket 

beskyttende på bevaringen af både mange og forskellige fortidsminder. 

Hvad der ikke er til at overse er den store, 

rundede bakkeformation Timmesø Bjerg, der  

hvælver sig vældigt op af skovbunden. 

Terrænet er blevet udnyttet af mennesker i 

middelalderen, hvilket afsløres af fundet af en 

borgbanke fra 1100-tallet. Man må også her 

forestille sig et noget andet og langt mere 

åbent landskab, med færre træer, det vi 

oplever i dag. 

Bøgen kom til Danmark i yngre Stenalder ca. 

2500 år f.Kr., men dens udbredelse ser ud til 

først at have taget til for alvor fra begyndelsen 

af jernalderen ca. 400 år f.Kr., hvor den blev 

begunstiget i forhold til egen af et mere fugtigt 

og køligt klima, og måske også af menneskets 

udnyttelse af egen.  

                                                      
7 Min tilføjelse : Ældre bronzealder er først og fremmest gravhøjenes periode. Gravhøjenes rolle som 
begravelsessted er velkendt, men selve bygningen af de markante monumenter er et af de mest definerende 
elementer for periodens samfundsstruktur. Der bygges titusindvis af høje, hvoraf broderparten opføres inden 
for nogle få århundreder i periode II (1500 – 1300 f.kr) (Holst & Rasmussen 2013a). Gravhøjene er opført over 
en enkelt eller flere begravelser men er ofte ”genbrugt” ved, at senere grave er indsat i det oprindelige 
monument eller med en tilbygget konstruktionsfase  
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Det fremhæves bl.a. i foldere og turistbrochurer, 

at: ”I Klinteskoven på Møn ses bøge i alle aldre – 

fra nyspirede planter til 400 år gamle formentlig de 

ældste i Danmark.
i
 

Træerne vokser langsomt på kalkklippen og kan 

derfor opnå høje aldre. Den svenske forsker Bertil 

Lindquist, som i 1930'erne undersøgte bøgeskoven 

på Timmesøbjerg, fandt, at flere af bøgene var op 

mod 400 år og således var spiret frem i 1500-tallet. 

Der er stadig nogle tydeligvis ældgamle træer 

tilbage oven for skrænterne. 

Op til reformationen i 1536 ejede bispen i Roskilde 

det meste af Møn, dog med undtagelse af Stege og 

Borre.  Dette fremgår af Roskilde Bispers Jordebog fra 1377, som også beretter at ”Ligeledes er der en stor 

skov paa Mønaklint, som tilhører hr. Biskoppen”. 

Som belønning for svenskernes erobringen af København i krigen 1657-59 fik svenskerne lov til at plyndre 

Møn og værst gik det ud over Østmøn, hvor der alene i Magleby sogn blev lagt 41 gårde øde. Og det gik 

trægt med den efterfølgende genopbygning; for ikke blot mønboerne var forarmede, det gjaldt også hoffet 

som forsøgte at hente hvad hentes kunne i naturalier på Møn. I begyndelsen af 1660’erne blev der alene i 

Klinteskoven hugget 1/5 af træbestanden, hvilket 

betød at man måtte afskaffe 734 oldensvin, som nu 

ikke længere kunne finde føde i skoven.”
8
 

I 1697 beskrives denne skov som en stort set ren 

bøgeskov uden en eneste eg.
9
 

Fredskovsforordningen etableret af Christian 7. i 1805 

omfattede alle skove, der er karakteriserede som 

fredskov. Formålet med forordningen var dels at øge 

skovarealet dels at bevare det eksisterende, idet, 

Danmark på daværende tidspunkt kun var dækket af 

4% skov.  

Skovens gærder  

Med skovforordningen af 1805 besluttede regeringen, 

at de sidste rester af skov skulle beskyttes, og samtidig 

begyndte staten at plante nye skove og at give tilskud 

til private jordejeres skovplantning, mod at ejerne 

forpligtede sig til permanent skovdrift på arealerne, 

fredskovspligt. Disse skove udgjorde de oprindelige 

fredskove. Fredskov er skov, der beskyttes mod 

rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på 

                                                      
8 Scavenius, 1998: Klintholm gods – 200 år i slægten Scavenius’ eje. 
9 ”Gode oldentræer er som regel over 100 år gamle og har god tilgang af lys og luft. Nutidens rationelt drevne 
skove er mindre produktive med hensyn til olden end skovene i tiden før udskiftningen i slutningen af 1700-t. I 
lysåbne engelske egeskove med gamle træer ses en oldenproduktion på op til 650 kg tørvægt pr. hektar. Stor 
oldenproduktion var en værdifuld egenskab ved fortidens skove. Flokke af tamsvin blev drevet ud i skovene, 
hvor de levede af olden. Svin, der åd olden, blev hurtigt opfedede.  

 

 

Figur 22. Hvor skoven hidtil har beskyttet oldtidens undertiden svage spor er der nu kommet 
en ny trussel i form af store skovmaskiner. 

 

 

Figur 23. Beskyttede diger i Klinteskoven markeret med gult. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_7.
https://da.wikipedia.org/wiki/1805
https://da.wikipedia.org/wiki/Skov
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
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hvis arealer der altid skal være skov. Begrebet opstod i begyndelsen af 1800-t., da stigende befolkningstal, 

krige og mangel på andre energikilder end træ havde ført til næsten total rydning af den skov, som oprindelig 

dækkede det meste af Danmark. 

Formålet med fredskovspligten er i følge af Skovloven at sikre skov i Danmark med de deraf følgende 

samfundsværdier. Fredskovspligten indebærer også beskyttelse af fredskovenes andre naturtyper, fx hede- og 

mosearealer. Fredskovene rummer med deres lovfæstede kontinuitet gode muligheder for at sikre 

biodiversitet, forudsat at driften tilrettelægges med dette formål for øje. 

Skove har gennem tiderne tjent som fællesgræsning for egnens bønder. Det har betydet, at skovens udvikling 

faktisk blev holdt noget tilbage, da nye træer næppe kom op over bidehøjde. For at sikre at bøndernes 

græsning i skoven blev begrænset var det helt afgørende, at skoven blev indhegnet, så de græssende dyr 

kunne holdes ude.  

Der er tydelige rester både i Jydelejet og tværs gennem Klinteskoven fra omkring Sandskredsfaldet og til 

Havrelukke. Men der er rundt omkring på Høje Møn og i Klinteskoven et utal af gærder. 

I begyndelsen af 2017 prøvede jeg at lokalisere resterne af de gamle gærder, som er aftegnede på kort 

gennem tiderne. Forventningen til disse var, at de måske kunne medvirke til at skabe interessante miljøer for 

insekterne, men det er imidlertid næppe tilfældet med den konstruktion, der er anvendt. Så denne tankegang 

måtte forlades. 

”Kniplingsgærde”. 

I en beskrivelse fra 1803 er stengærdet omkring skoven ved Klintholm Gods beskrevet således: ”på Møen på 

gården Klintholm, har jeg seet de så kaldede falsterske stengjerder. Det er et enkelt Steengjerde uden 

bagvold. Store steene lægges oven på hinanden af 9-10quarters højde, som understøttes i deres Leje af 

Skalfliser. De kaldes spottevis Kniplingsgjerder, fordi man kan see igennem dem. Ved første Øjesyn synes 

de meget svage, da de løst oplagte Stene skulde formodes lettelig vilde nedglide om vinteren, men om endog 

én af de øverste Steene skulde nedglide, lægges dem igjen ligesaa let op. Kreaturerne frygter for at nærme 

sig disse Steengjerder, da de ser meget svage ud; desuden kan de afholdes for at skrubbe sig paa Stenene 

naar kan graver smal Grøvt på begge sider.” 

  

 

Figur 24, Sandfald 

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Skovbrug/Skovdyrkning/skov
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Skovbrug/Skovpolitik/Skovloven
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/biodiversitet
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Sandfaldet 

(N 54.96281 E 12.55050). 

Ved stien ved Sandfladet har der været opstillet malaisefælde og vinduesfælder i perioden 6. juni til 5. nov. 

2017. Området er valgt på grund af den sandede undergrund og de store fyrretræer, hvilket giver andre 

mulighed end selve bøgeskoven.  

 

Løbebiller (CARABIDAE) 

Brun Sandspringer Cicindela hybrida L. 

Brun Sandspringer (12-16 mm) er fundet løbende i klintens nederste sandede område i ret stort antal bl.a. 

6.6.2017. En varmeelskende art der holder til i åbne, soleksponerede områder, som her ofte i nærheden af 

havet. Sandspringerne betragtes undertiden som en selvstændig familie  - cicindelidae - adskilt fra de 

egentlig løbebiller.. Sandspringeren lægger sine æg overfladisk i sandet og kort efter klækningen laver larven 

sig et rør, som den opholder sig i under hele larvetiden og under forpupningen, der finder sted det følgende 

år, hvor den kommer frem sidst på sommeren. Arten kategoriseres som ikke truet, LC. 

LEIODIDAE 

Ptomaphagus varicornis (Rosenh.)  

Ptomaphagus varicornis (3-3,8 mm.) er sjælden Fundet i SJ, LFM, SZ, NWZ, NEZ og B. Arten er 

formodentlig knyttet til dyreboer og -gange. Forekommer i marts-maj. 

Fundet i Klinteskoven 2003 (J. Pedersen). Arten vurderes ikke rødlistevurderet (Rødliste 1997). 

 
Figur 25 Klinteskoven ved sandfaldet. Efteråret 2017 
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Ådselbiller (SILPHIDAE) 

Sortkøllet ådselgraver, Nicrophorus vespilloides Hbst. 

Sortkøllet ådselgraver (12-18 mm) forekommer helt overvejende i skov. Den lever af ådsler samt af 

fluelarver og andre småinsekter knyttet til ådsler, men kan også findes i rådnende svampe og gødning. Da 

sortkøllet ådselgraver er meget almindelig og har stabil bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC. 

Rovbiller (STAPHYLINIDAE) 

Bledius erraticus Er. 

Bledius erraticus (3,5-4 mm) Ret sjælden og på Møn vist nok kun fundet for år tilbage under Møns Klint. 

Det viste eksemplar er fundet 1941 (F. Larsen). I LFM er den i nyere tid fundet ved Gedser Odde 1996 (J. 

Pedersen). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Bledius defensus Fauv. 

Bledius defensus (3,5-3,8 mm) var tidligere kun kendt fra Møns Klint, bl.a. 29.4.1999 (J. Pedersen), men den 

er nu også fundet i EJ og F alle steder på skrænter. Arten er meget sjælden. Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). 

Siagonium quadricorne Kirby & Spence.  

Siagonium quadricorne er en ca. 3,4 – 5,8 mm store rovbille, som blev taget i ét eksemplar i malaisefælde 

den 27.7.2017. Arten blev fundet 1. gang i Danmark d. 1.3.2016 på Fyn og fundet i Klinteskoven blev den 2. 

lokalitet i Danmark. Endvidere foreligger der senere fund fra 

EJ: Rebæk ved Kolding (1. eks. 1.8.2017, Mathias Holm 

leg.) og Østerskov ved Langebæk (27.3.2018, en del 

eksemplarer. H. Liljehult, J. Pedersen, G. Pritzl leg.). 

Sidstnævnte sted i frisk udgået hyld flere steder i skoven. 

Arten lever under saftig bark af gamle løvtræer: poppel, pil, 

elm, ahorn og bøg. Desuden i almindelig hyld og i sjældne 

tilfælde fyr. Det er sandsynligt, at arten lever af sæksvampe, 

idet arterne i denne underfamilie har fordybninger i 

kindbakkerne, der kan tjene til opbevaring af svampesporer 

og herfra kan svampene overføres til nye steder, hvor de vil yngle. Arten er ikke endnu rødlistet i Danmark 

(NE).  

Calodera (Ityocara) rubens Er. 

Calodera rubens (3-3,5 mm) er meget sjælden. 

Den findes på halvskygget skovbund i fugtigt løv 

ved randen af sumpe i marts—maj. , Fundet 1 eks. 

2.12.2001, sigtet omkring topstar-tuer med mange 

musereder og -gange (J. Pedersen). De danske 

fund tyder på at den er en mulig indikatorart for 

elle-/sumpskov, urørt skov. Arten vurderes 

opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Xylodromus testaceus (Er.)  

Xylodromus testaceus (2,5-3 mm) findes især under bark, ved træsvamp og i hule træer i juni-nov., 

undertiden i antal i juni. Fundet i Store Klinteskov2004 (J. Pedersen) Indikatorart for gammelskov, urørt 

skov, dødt ved, hule træer, træsvamp. Arten vurderes opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

 

 

Figur 27. Siagonium quadricorne Kirby & Spence 

 
Figur 26. Bledius erraticus Er. 
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Hjortebiller (LUCANIDAE) 

 Bøghjort Dorcus parallelipipedus 

(L.).  

Bøghjort (20-32 mm) som tilhører billefamilien 

LUCANIDAE (Hjortebiller) lever i trøskede 

stammer og stubbe af løvtræer, især bøg, hvor 

også larven (ca. 65 mm) findes. Imago 

overvintrer og træffes under bark eller 

undertiden fremme, f.eks. ved udflydende 

træsaft. Mangel på gamle og døde træer som 

følge af intensiv skovdrift, foryngelse af gamle 

alléer, træbevoksninger i parker o.lign. har 

betydet forringet habitatkvalitet for arten. Det er 

da også den almindelige vurdering, at arten 

mange steder har været i tilbagegang. Mangler i 

distrikterne WJ, NWJ og B. I Sverige er arten gået stærkt tilbage i de senere år. Den anses derfor for at være 

næsten truet, (NT). I klinteskoven er den imidlertid fundet på flere lokaliteter og der er ingen tvivl om at et 

øget antal af gamle og væltede træer er til fordel for arten. Træffes hyppigst i maj og juni eller overvintrende 

under træstammer på jorden. - God indikatorart for løvskov især bøg med dødt ved. 

Valsehjort Sinodendron cylindricum (L.) 

Valsehjort (12-16 mm) er ret almindelig i hele landet 

undtagen i WJ, hvor den endnu ikke er fundet, Den 

foretrækker gammel bøgeskov hvor den findes i 

trøskede stammer og stubbe, hvor også larven lever.. 

Udviklingen er toårig; imago klækkes i juni-juli eller 

senere på året, og den overvintrer i veddet, kommer 

frem næste forsommer og træffes på stammer og 

stubbe, ved udflydende træsaft og sværmende om 

aftenen især i juni. Indikatorart for urørt skov, 

gammelskov, dødt ved. Fundet i Krageskoven 31.7.2017. Indikator for gammelskov urørt skov, dødt ved. 

Der er forringet habitatkvalitet for arten jf. ovenstående, arten vurderes derfor som næsten truet, NT. 

Glansbiller (NITIDULIDAE) 

Glischrochilus quadriguttatus (Fabr.)  

Glischrochilus quadriguttatus (Fabr.) (3,2 – 5 mm), der tilhører familien glansbiller (NITIDULIDAE), er ret 

sjælden, men dog udbredt i hele landet undtagen Bornholm.  Ved udflydende saft, under bark eller på friske 

stubbe af løvtræer, f. eks. bøg og birk, undertiden også ved træsvamp. I udlandet er den fundet i gangene af 

Xyleborus cryptographus og under bark af eg, der var angrebet af Scolytus intricatus. Marts-juni, august-

oktober, Arten er ikke rødlistevurderet (NE). Den adskiller sig fra den almindeligere G. hortensis (4-6 mm), 

der har tydeligere røde pletter, ved de uregelmæssige gule pletter på vingedækkerne, 

 
Figur 28. Bøghjort Dorcus parallelipipedus (L.). ♂ 

 

 
Figur 31. Glischrochilus quadriguttatus (Fabr.) 

 

 
Figur 30. Glischrochilus. hortensis 

 

 

Figur 29. Valsehjort Sinodendron cylindricum (L.) 
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Atomaria attila Rtt. 

Atomaria attila (1,2-1,5 mm) findes i henrådnende plantedele ved et skovbryn, ved Carex-tuer, i egemuld og 

på løvdækket humusbund i skygget løvskov. Arten er meget sjælden og der er kun rapporteret ganske få fund 

i Danmark. Fundet i Klinteskoven nogle eks. 2.12.2001, sigtet omkring topstartuer med mange musereder og 

gange (J. Pedersen og H. Liljehult). 

Arten vurderes sårbar (Rødliste 1997). 

Træbukke (CERAMBYCIDAE) 

Garver, Prionus coriarius (L.)  

Garver er en ret stor træbuk hannen er 20-40 mm og hunnen 35-45 mm. Larve, som er op til 70 mm, lever på 

rødderne af gamle, døde løvtræer - især bøg og eg, men også rødel, birk og elm og sjældnere på rødder af 

nåletræer. Tidligere mente man, at arten udelukkende var knyttet til løvtræ. Men nu tyder iagttagelser på, at 

den også findes i stubbe og rødder af nåletræ på varme lokaliteter. Larveudviklingen strækker sig over 3-4 år. 

Forpupningen sker i begyndelsen af juli i jorden uden for trærødderne. Puppen kan være ret stor, næsten som 

et lille hønseæg.  

Den voksne bille flyver om aftenen og natten, og det er nok grunden til at den gik i malaisefælden 

(10.7.2017). Den voksne bille tager ikke føde til sig og lever ofte ikke længere end 3-4 uger. Hannen lever i 

kortere tid end hunnen. Garver er fremme senere på året end de øvrige træbukke. Muligvis er det grunden til, 

at den ikke indsamles så hyppigt som andre træbukke. Garver er udbredt i de gamle løvskove i Østjylland og 

på Øerne. Fra Vestjylland foreligger der ingen fund, og den er kun kendt fra en enkelt lokalitet nord for 

Limfjorden. Indikatorart for gammelskov. Arten vurderes ikke truet, LC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsebuk, Spondylis buprestoides (L.)  

Valsebuk (16-24 mm). tilhører ligesom den foregående 

familien Træbukkene. Den sværmer om aftenen, 

undertiden også midt på dagen på varme lokaliteter sidst 

i juni-aug. Fundet i malaisefælde 28.8.2017.  

Æggene lægges sædvanligvis på fældede og 

hensmuldnende stammer. Larver og pupper er fundet 

 

Figur 32. Garver Prionus coriarius (L.) 

 
 

Figur 33. Udbredelse i Skandinavien 

 

 
Figur 34. Valsebuk Spondylis buprestoides (L.) 
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25/6. Valsebuk lever som larve i trøsket ved af nåletræ, hvor især basis og rodpartiet af større stammer 

angribes. Da larven er varmekrævende, fuldfører den kun sin livscyklus i træ som forefindes på varme 

lokaliteter, for eksempel åbne nåletræsbevoksninger langs kyster (som ved Klinteskoven) eller på klippebund 

som på Bornholm. Larven udvikles tilsyneladende kun på skovfyr (Pinus sylvestris), der netop vokser i dette 

område. Valsebuk har på grund af disse krav begrænset udbredelse. Den findes talrigt på Bornholm og langs 

Nordsjællands kyst. I de senere år har den bredt sig til Østjylland, hvor den er almindelig flere steder langs 

Djurslands kyst. Arten er ikke truet (LC). 

Borebiller (PTINIDAE) 

Hvidbroget borebille, Ptinomorphus (Hedobia) 

imperialis (L.).  

Denne smukke 3,5 – 5,5 mm store bille er let at 

kende fra andre borebiller ved den karakteristiske 

tegning på dækvingerne. Den findes ret let ved at 

banke på halvtørre stammer og grene af, f.eks. 

eg, bøg og i avnbøg samt vedbend dvs. typiske 

arter for Klinteskoven. Også på blomstrende 

buske, f.eks. hvidtjørn er den ret let at finde. Maj-

juni, aug. Larven lever mellem bark og ved eller i 

overfladen af splinten. Imago overvintrer i 

kokonerne. Dette eksemplar er fundet 6.7.2017. 

Arten er udbredt i det meste af Danmark 

undtagen WJ og NWJ. . Arten vurderes som ikke 

truet (Rødliste 1997) 

Torbister (SCARABAEIDAE) 

Natoldenborre, Serica brunnea (L.). 

Natoldenborre (8-10 mm) er udbredt, men ikke 

helt almindelig. Den forekommer på meget 

forskelligartet, fortrinsvis noget sandet bund, både 

i åbent land og i skov i juli og august. Sværmer 

om aftenen og natten og søger ofte til lys. Imago 

er truffet ædende på bladene af birk og poppel og 

søger undertiden til harpiksudflod på nåletræer. 

Larven, der træffes i jorden under mospuder og 

ved planterødder, har undertiden anrettet skade i 

hedeplantager ved at gnave granrødder og i haver ved at gnave rødder af plænegræs og af jordbærplanter. 

Udviklingen er toårig, Natoldenborre er ud over i denne malaisefælde 26.7.2017 fundet i antal flere steder. 

Natoldenborre vurderes som ikke truet, LC. 

Sumpbiller (SCIRTIDAE) 

 Prionocyphon serricornis (P. Müll.)  

Prionocyphon serricornis (3,5-4,5 mm) er udbredt og fundet i 

alle distrikter, men sjælden. Imago er dels fundet i hule træer 

(f.eks. elm og ahorn), under bark af saftende elm eller i muld 

under egebark, dels fundet ved ketsning eller bankning f.eks. 

af egeløv; den sværmer om aftenen eller natten og søger 

undertiden til kunstigt lys i juni-aug., især i juli. Pupper og 

 
Figur 35. Hvidbroget borebille Ptinomorphus imperialis (L.). 

 

 

Figur 36. Natoldenborre Serica brunnea (L.). 

 

 

Figur 37.  Prionocyphon serricornis (P. Müll.) 
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friskklækkede imagines er fundet (Jf. Danmarks Fauna) 14/6 og 2/7. Larven lever i vand- eller dyndfyldte 

hulheder i løvtræstammer og -stubbe og er også fundet i vandpytter i skove. Fundet ved Sandfaldet den 

27.7.2017 i malaisefælde. Prionocyphon serricornis vurderes opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Bredsnudebiller (ANTHRIBIDAE) 

Stor bredsnudebille, Platyrhinus resinosus (Scop.) 

Se beskrivelsen side 44. 

 

Siesø-Timmesø 

Området er et fugtigt dalstrøg, hvor Timmesø og Siesø i bunden er mere eller mindre vandfyldte ellesumpe. 

Siesø er formodentlig altid helt tør om sommeren. Her findes det typiske sumptræ rødel (Alnus glutinosa), 

der stort set er uden konkurrence fra andre træer i den vådeste del af området, da det er det eneste træ, der 

tåler til stadighed at have rødderne i vand uden tilgang til ilt. Her ses de flerstammede bevoksninger stige op 

fra de karakteristiske ”trunter”, og det tyder på at vi har med en gammel stævningsskov at gøre. Skal rød-

ellen stadig være dominerende er det imidlertidig vigtigt, at området ikke udtørrer, og det bør undersøges, 

om der er mulighed for at sikre vandtilførslen til området for at bevare det typiske miljø. 

I 2017 har der været nedgravet faldfælder ved Siesø og ophængt vinduesfælder. I en periode har der 

endvidere være anvendt en feromonfælde, ophængt ananas og opstillet en malaisefælde samt der har været 

ketsjet i vegetationen. 

Det vil bemærkes, at en del af de fundne arter er afhængige af dette særlige miljø i skoven. 

 

 

Figur 38. Siesø vinter 
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Skovens store løbebiller 

Læderløber, Carabus coriaceus L.  

Læderløber er den største danske løbebille (34-40 mm). Udbredt på øerne og ikke ret sjælden dog 

tilsyneladende mindre hyppig i store dele af F og NWZ og ikke fundet på B. Hyppigst i skove, hos os især 

løvskove på muldbund, under mos og i gamle stubbe på noget fugtig bund; kun ganske undtagelsesvis og vist 

tilfældigt på åben bund, men også i andre skovtyper, herunder nåleskov; den træffes dog også jævnligt uden 

 
Figur 39. Læderløber Carabus coriaceus L. ♂ 
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for skov og er fundet selv i klitter. Talrigt for- og efterår. 

Ved Siesø fundet i faldfælder hyppigst i juni, men også 

iagttaget andre steder i Klinteskoven. Arten er ikke truet 

(LC) 

Kornet Løber, Carabus granulatus L. 

Kornet Løber (14-21 mm) er meget almindelig i hele 

landet. På fugtig, gerne leret, humus-blandet bund, både 

i og uden for skove. Talrig i april-maj. En lysbenede 

form er meget sjælden på øerne, men ret almindelig i 

Jylland. 

Ved Siesø fundet i antal i faldfælder især i juni. Arten er 

ikke truet (LC) 

Guldpletløber, Carabus hortensis L.  

Guldpletløber (23-28 mm) lever i skov, især løvskov, på 

ikke for fugtig, gerne muldrig bund. Arten er meget 

almindelig og udbredt i det østlige Jylland og på øerne, 

men mangler eller er sjælden i størstedelen af Vest- og 

Nordvestjylland.  Overvintrer både som larve og imago. Guldpletløber har østlig udbredelse i Europa. Den 

findes således ikke i Storbritannien. I Skandinavien forekommer den foruden i Danmark i store dele af 

Norge, Sverige og Finland. Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på trusler mod dens levesteder, 

vurderes guldpletløber ikke truet, LC. 

Kratløber, Carabus nemoralis O. Müll. 

(20-26 mm). Kratløber forekommer på ikke for fugtig, 

gerne muldrig bund, både i lysåben skov, i haver og 

parker samt på åbent land, hyppigt på dyrket jord. Arten 

er den mest udbredte af Carabus-arterne. Kratløber er 

udbredt i Mellemeuropa. I det øvrige Skandinavien 

forekommer den i de sydlige egne af Norge, Sverige og 

Finland. 

Der er ikke tegn på tilbagegang for arten eller på trusler 

mod dens levesteder, så kratløber vurderes ikke truet, 

LC. 

Sneglerøver, Cychrus caraboides (L.).  

Sneglerøver (16-19 mm) er ret almindelig i det meste af landet 

undtagen NWJ. Udbredt i det sydlige og østlige Jylland, samt på 

øerne og Bornholm. Den holder til i skove, navnlig løvskove, og 

findes under mos og bark af gamle stubbe især fra marts til 

december, sjældnest i juli. Lever overvejende af snegle. 

Overvintrer både som imago og larve. Sneglerøver er udbredt i 

Nord- og Mellemeuropa; den findes i hele Skandinavien. Set på 

Kalsterbjerg 17.3 2017. 

Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på trusler mod 

dens levesteder, vurderes Sneglerøver ikke truet, LC. 

 
Figur 40. Kornet Løber Carabus granulatus L. ♀ 

 
Figur 41. Guldpletløber Carabus hortensis (L) ♂ 

 

 
Figur 42. Kratløber Carabus nemoralis O. Müll. ♀ 

 

Figur 43. Sneglerøver Cychrus caraboides (L.). 
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Bred muldløber, Abax parallelepipedus (Pill. & Mitt.)  

Bred muldløber (18-22 mm) er en typisk skovart, der 

især findes i bøgeskov, men træffes også anden løvskov 

og noget sjældnere i nåleskov på skygget, især lerblandet 

og muldrig bund.  Den findes under mos, løv og 

træstykker hyppigst forår og forsommer. Overvintrer 

både som larve og som imago. Arten er nataktiv og 

findes derfor ofte i faldfælder. Ved Siesø blev de således 

set i antal i faldfælde ved Siesø bl.a. 8.6.2017. Arten er 

udbredt og almindelig i Østjylland, ca. syd for Mariager 

Fjord, samt på øerne, men sjælden eller helt manglende i 

store dele af Nord-, Midt- og Vestjylland. Da der i øvrigt 

ikke er tegn på tilbagegang for arten eller trusler mod 

dens levesteder, vurderes bred muldløber ikke truet, LC. 

Skovjordløber Pterostichus niger (Schall.).  

Denne meget almindelige og art (15- 21 mm) kan 

overfladisk forveksles med den foregående men er dog 

med sin noget slankere bygning ret let at adskille. 

Derimod kan den nok lettere forveksles med 

markjordløberen (Pterostichus melanarius), der dog er 

noget mindre 13 – 17 mm), men også meget 

almindelig dog mindre hyppig i skoven. Skovjordløber 

foretrækker lidt fugtig, humusblandet, halvskygget 

skovbund, og er derfor ofte fundet i Klinteskoven. 

Fundet i faldfælde ved Siesø bl.a. 8.6.2017. 

Skovjordløber vurderes ikke truet, LC. 

 

Og nogle meget almindelige løbebiller 

Skovfladløber, Nebria brevicollis (Fabr.) 

 (10-13 mm). Arten er meget almindelig i hele landet 

dog lidt mindre hyppig mod vest. Arten findes 

endvidere udbredt i hele Europa udtagen de baltiske 

stater, Finland og længst mod nord i Norge og Sverige. 

Holder især til på skygget, noget fugtig muldbund i 

løvskove, sjældnere på åben bund. Den kan findes hele 

året, mest talrigt i juli–aug. Antages at overvintre som 

larve, i et vist omfang også som imago. 

Arten er fundet i stort antal ved Siesø og mange andre 

steder i Klinteskoven. 

Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på 

trusler mod dens levesteder, vurderes skovfladløber 

ikke truet, LC. 

Børsteløber, Loricera pilicornis (Fabr.). 

Børsteløber (7-8 mm) er meget almindelig og findes 

hyppigst i maj. Også denne art er i lighed med en 

 

Figur 44. Bred muldløber Abax parallelepipedus (Pill. & Mitt. )♂ 

 
Figur 45. Skovjordløber. Pterostichus niger (Schall.) ♂. 

 

Figur 46. Skovfladløber Nebria brevicollis (Fabr.) ♀ 

 
Figur 47. Børsteløber Loricera pilicornis (Fabr.) ♂. 
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række andre læbebiller mest nataktiv, og derfor er det ofte lettest at fange den i faldfælder, som f.eks. her ved 

Siesø bl.a. 5.6.2017 og senere.  

Den lever af rov: f.eks. springhaler, insektlarver osv. Den er meget let genkendelig på de lange børster på 

følehornene. Børsteløber vurderes som ikke truet, LC. 

Metallisk sandløber Harpalus affinis (Schrk.) 

Metallisk sandløber (8 – 12 mm) lever på lysåben, 

moderat tør, meget forskelligartet bund, og den 

forekommer i en lang række biotoptyper. Den er 

fundet på de åbne områder i Siesø bl.a. den 

15.5.2017. Arten er meget almindelig i hele landet og 

efter 1960 fundet i samtlige faunistiske distrikter. 

Den er ikke kræsen mht. levested og kan findes på 

mange forskellige biotoper. Den lever hovedsagelig 

af plantedele især frø af forskellige blomsterplanter. 

En meget flot metallisk løbebille, der aldeles 

overvejende har forårsforplantning. Talrigst i maj–juli, men mange haveejere har sikker lagt mærke til denne 

smukke bille ved det tidlige havearbejde om foråret. Imago overvintrer undertiden 2 eller 3 gange. 

Arten vurderes som ikke truet, LC. 

Skovkvikløber Platynus assimilis Payk.  

Skovkvikløber (10-12,5 mm) lever på fugtig, 

muldrig skovbund, oftest i sumpskov med rødel og 

ask, men også i andre skovbiotoper. Den 

forekommer ligeledes på fugtig bund i parker, haver 

o.lign. Den er således en typisk bille for området 

ved Siesø med områdets fugtige jordbund og 

elletrunter. Arten er udbredt og almindelig, 

hyppigst i de østlige dele af landet. Arten er 

nataktiv og findes derfor ofte i faldfælder, som det 

også er tilfældet her ved Siesø, hvor den især er 

fundet i antal i maj- juni. Den lever bl.a. af springhaler og forskellige larver. Da der ikke er tegn på 

tilbagegang for arten eller på omfattende trusler 

mod dens levesteder, vurderes skovkvikløber ikke 

truet, LC. 

Flad ovalløber Amara eurynota (Panz.)  

Flad ovalløber (9,5-11,5 mm) er udbredt og 

almindelig, og den er efter 1960 fundet i alle 

faunistiske distrikter. Den holder til på 

forskelligartet, solåben, ret tør, gerne ler- eller 

grusblandet bund, ofte under sten på ryddede 

pladser i skove. Fundet på Kalsterbjerg 16.3.2017. 

Den er planteæder og er bl.a. iagttaget fortærende 

frøene af hyrdetaske (Capsella bursa pastoris). 

Talrigst i maj og august–september. Flad ovalløber 

kategoriseres ikke truet, LC. 

Rødbenet ovalløber Amara familiaris (Duft.)  

 

Figur 48. Metalisk sandløber Harpalus affinis (Schrk.) ♂ 

 

Figur 49 Skovkvikløber Platynus assimilis Payk. 

 

Figur 50. Flad ovalløber Amara eurynota (Panz.) 

 

Figur 51 Rødbenet ovalløber Amara familiaris (Duft.) 
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Rødbenet ovalløber (5,5-7,2 mm) er meget almindelig og eurytop f.eks. også på dyrket jord og i skove. Den 

er iagttaget fortærende blomster af fladstjerne (Stellaria sp.). Også truffet i mængde på og ved rødderne af 

engrapgræs (Poa pratensis) Som mange ovalløbere er den særlig aktiv først på året og talrigest i maj–juni, 

hvor den også ofte findes i faldfælder. Iagttaget ved Siesø bl.a. 15.5.2017. Flad ovalløber kategoriseres ikke 

truet, LC. 

Hvælvet ovalløber, Amara equestris (Duft.).  

Hvælvet ovalløber (8,2-9,5 mm) er udbredt, men ikke 

almindelig. Tilsyneladende er arten tiltaget i 

sjældenhed. Fundet i alle distrikter i NWJ dog ikke 

efter 1960. Der er rapporteret et fund fra Høvblege 

1941 fra Jydelejet 4 eks. 2006. Fundet ved Siesø er fra 

en feromonfælde 5.7.2017. 

Især på mere eller mindre åben, tør sand- eller 

grusbund med spredt vegetation fortrinsvis på 

brakmarker, overdrev og i grusgrave. Såvel i som uden 

for skove, oftest ved planterødder eller under sten. Især 

i juni-sept. Larven overvintrer. Hvælvet ovalløber 

kategoriseres ikke truet, LC. 

Forlænget moseløber, Anthracus consputus (Duft.)  

Forlænget moseløber (4-5 mm) lever på let skygget og 

fugtig, leret muldbund. Den forekommer især ved 

temporære vandhuller med spredt sumpvegetation.  

Arten er udbredt og ikke sjælden på Øerne, mens den i 

Jylland er meget lokal og sjælden eller manglende i 

store dele af Nord-, Midt- og Vestjylland. Efter 1960 er den fundet i samtlige faunistiske distrikter med 

undtagelse af NWJ. Da bestandsudviklingen synes at være positiv eller i det mindste stabil, og da der ikke 

foreligger åbenbare trusler mod flertallet af dens 

levesteder, kategoriseres forlænget moseløber ikke 

truet, LC. 

 

Rovbiller (STAPHYLINIDAE) 

"Øjenrovbille" Stenus bimaculatus Gyll.  

Stenus bimaculatus (6 - 7 mm) er den største af denne 

slægt; den er udbredt over hele landet, men ikke 

almindelig. På fugtige, lerede skrænter eller sø- og 

åbredder; ofte i Scirpus- og Carex-tuer. Fundet bl.a. 

15.5.2017 løbende fremme i solskin. Den nære slægtning Stenus juno (Payk.), der ikke har røde pletter på 

dækvingerne, er mere almindelig og også fundet ved Siesø ved ketsning 15.4.2017.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Giftig rovbille Paederus riparius (L.)  

Giftig rovbille (7,5-8 mm) er en dagaktiv art, der lever 

som rovdyr. Dens danske navn skyldes den evne til at 

udskille et giftstof kaldt pederin, som kan give udslæt 

 

Figur 52 Hvælvet ovalløber Amara equestris (Duft.).

 

Figur 54. Stenus bimaculatus Gyll. 

 

Figur 55. Giftig rovbille Paederus riparius (L.) 

 

Figur 53. Forlænget moseløber Anthracus consputus (Duft.) 
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ved kontakt med huden. Findes på åbne og fugtige lokaliteter især ved sø-, mose- og åbredder. Arten 

vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Hygronoma dimidiata (Grav.) 

(2,5-3 mm). Udbredt, men ikke alm. Fundet i alle 

distrikter. Måske hyppigst i Nordsjælland. På fugtig 

bund, ved søer og vandløb og i moser, på vandplanter 

og i disses bladskeder eller i opskyl. Undertiden 

aftenketset. Især for- og efterår. Fundet ved Siesø 

15.5.2017. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

Hjortebiller (LUCANIDAE) 

Blåhjort, Platycerus caraboides (L.) 

I denne familie, som også omfatter den velkendte 

eghjort Lucanus cervus (L.), finder vi den mindre 

blåhjort (10 – 14 mm) ret almindelig i hele landet 

undtagen NWJ. Fundet i trøsket bøg på 

Kalsterbjerg. Yngler i stubbe af løvtræer, især 

bøg og eg. Imago udvikles om efteråret og 

træffes i stubbene til hen på foråret; i maj og juni 

træffes den fremme på stubbene eller søger op i 

træerne, især eg, hvis knopper og spæde blade 

den fortærer. Arten flyver i solskin. Blåhjort, vurderes som ikke truet, LC. 

Arten er afhængig af træer i henfald – især bøg 

DASCILLIDAE 

Moseblødbille Dascillus cervinus (L.) 

Moseblødbille (10 – 12 mm) lever på enge og i 

moser. Den voksne bille findes på buske og i 

urtevegetation, larven lever i jorden, hvor den 

begnaver planterødder. Arten er ret udbredt, men 

temmelig sjælden, og den er gået stærkt tilbage i 

nyere tid. På blomstrende buske og skærmplanter, 

undertiden talrig, især sidst i juni og først i juli. 

Den er fanget i vinduesfælde 11.6.2017 ved Siesø 

(2 eks.).  

Larven lever i de tørreste dele af moseenge lige under græstørven, hvor den overbider græsrødderne, som 

den ernærer sig af, og den har derved flere steder her i landet forvoldt skade for landbruget. Larven er 

vistnok toårig; forpupning. om foråret, udvikling i maj-juni. Der foreligger mange ældre fund, fordelt over 

hele landet. Efter 1960 er den dog kun kendt fra ca. 20 lokaliteter i distrikterne WJ, NWJ, NEJ, LFM, NWZ, 

NEZ, B. 

Arten er rødlistet som NT, dens foretrukne habitater (enge og moser) er i tilbagegang 

 
Figur 57 Blåhjort Platycerus caraboides (L.). 

 

 

Figur 58. Moseblødbille Dascillus cervinus (L.) 

 

Figur 56. Hygronoma dimidiata (Grav.) 
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Smældere (ELATERIDAE) 

Liden busksmælder, Athous subfuscus (O.F. Müll.)  

Liden busksmælder (8-10 mm) er meget almindelig i hele landet. I skov og krat ved ketsning og bankning i 

maj-juni. Larven lever i skovbunden og angives at leve af rov; forplantningen sker i juli-aug.; imago klækkes 

senere, men forbliver normalt i puppelejet til næste forsommer. Arten vurderes som ikke truet, LC. 

Sort busksmælder, Hemicrepidius (Athous) niger (L.) 

Sort busksmælder (9-14 mm) er almindelig i hele landet og den vurderes som ikke truet (LC). 

Sort busksmælder er knyttet til forskelligartede 

habitater men findes oftest i skove, hvor den søger til 

skærmblomster.. Larven lever i jorden og ernærer sig 

både som rovdyr og som planteæder. Arten vurderes 

som ikke truet, LC. 

Sortstribet busksmælder, Athous vittatus (Fabr.)  

Sortstribet busksmælder (9-11 mm) er knyttet til skov, 

især ældre løvskov, hvor den søger til blomster, især af 

Hvidtjørn (Crataegus sp.) især maj-juni.   Arten er ret 

almindelig .  

Larven lever i jorden, hvor den overvejende lever som 

rovdyr. Arten vurderes som ikke truet (LC). 

Arten er knyttet til ældre bøgeskov. 

Melanotus villosus (Geoffr.)  

Melanotus villosus (12-18 mm) er almindelig og 

overvejende knyttet til ældre løvskov. Larven lever i 

dødt ved af forskellige løvtræer eller i smuld i bunden 

af hule træer. Flere fund ved Siesø f.eks. 13.5.2017. 

Arten vurderes som ikke truet (LC). 

Arten er knyttet til ældre løvskov. 

Smal kornsmælder Dalopius marginatus (L.)  

Smal kornsmælder (6,5 – 8 mm) er er knyttet til meget 

forskelligartede habitater, men findes overvejende i 

skov. Larven lever i jorden eller i dødt ved. Arten vurderes som ikke truet (LC). 

Skyggebiller(TENEBRIONIDAE) 

Eledona agricola (Hbst.)  

Eledona agricola (2,2-2,5 mm) er sjælden og kun fundet i SJ, EJ, F, LFM, SZ, NEZ og B. Eledona agricola 

lever både som larve og voksen udelukkende i svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus) på gamle ege, bøge 

og elme i skove og alléer. Den er ofte til stede i antal. Juli, sept. Larver, pupper og friskklækkede imagines er 

fundet sammen i meget stort antal 12/9-18/9. Udvikling antagelig uregelmæssig. I udlandet undertiden fundet 

i rødmuldet, mycelieinficeret egeved. Fundet i Klinteskoven 1986 (G. Pritzl). 

Den nationale bestand af Eledona agricola skønnes stabil, selv om dens levevis gør den sårbar over for 

fældning af gamle, svækkede eller udgåede træer. Den vurderes alligevel ikke truet, LC. 

 

Figur 59. Melanotus villosus (Geoffr.) 

 
Figur 60. Smal kornsmælder Dalopius marginatus (L.) 
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Borebiller (PTINIDAE) 

Grynobius planus (Fabr.) 

Grynobius planus (3,8-6,8) lever i tørre stammer og grene af 

løvtræer, bl.a. eg, bøg, poppel, pil og røn, den ses undertiden 

krybende fremme på barkblottede steder af stammer og kan ofte 

findes ved bankning af tørre grene. Arten er ret almindelig og 

hyppigst i juni-juli, men truffet næsten hele året rundt. 

Udviklingen er mindst toårig; forpupning foregår i træet om 

efteråret; imago klækkes noget senere og kommer frem næste 

forår. Fundet ved Timmesø 5.6.2017. Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997) 

Glansbiller (NITIDULIDAE) 

Soronia punctatissima (Ill.) 

Soronia punctatissima (5-6,5 mm) Findes i juni-september ved 

træsaft og i pileborer-gange, især i poppel, ask og elm. Den er 

ikke tidligere rapporteret fund fra Møn. Dette eksemplar er 

fundet 8.7.2017.   

Arten betragtes som temmelig sjælden, men vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997) 

CRYPTOPHAGIDAE 

Antherophagus pallens (L.) 

(3,5-4,5 mm) Udbredt i hele landet undtagen B., men ikke 

almindelig. Larverne lever i humlereder, hvor de formodes 

at ernære sig af ekskrementer. Den voksne bille søger til 

blomster. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

Skimmelbiller (LATRIDIIDAE) 

Cartodere bifasciata (Rtt.)  

(1,9-2,2 mm). Cartodere bifasciata blev fundet 1. gang i 

Danmark i Hellerup, 1 eks. 6.9.1979, ved sigtning af et 

bålsted for haveaffald (G. Pritzl leg. et det.) og 

Amagerfælled, 1 eks. 24.10.1979, sigtet vistnok fra resterne af et bålsted (Mich. Hansen leg. et det.). 

Arten er indført fra Australien til England, hvor den i de 

seneste år har bredt sig stærkt, og det var også forventet, at 

den ville sprede sig til andre dele af Europa. Måske har 

arten, en forkærlighed for brændte træeffekter (?). 

Arten har siden de første fund bredt sig kraftigt i landet og 

forekommer nu i de fleste distrikter undtagen NWJ og NEJ. 

Den findes under flere forskellige omstændigheder f.eks. i 

røropskyl og visne blade. Dette fund er fra Timmesø 

28.6.2017, hvor den er ketsjet ved kanten af det fugtige 

område. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

 
Figur 61. Grynobius planus (Fabr.) 

 

Figur 62. Soronia punctatissima (Ill.) 

 
Figur 63. Antherophagus pallens (L.) 

 

 
Figur 64. Cartodere bifasciata (Rtt.) 
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Træbukke CERAMBYCIDAE 

Blankplettet tandbuk Rhagium mordax (Deg.)  

Blankplettet tandbuk (12-22 mm). er en af de mest 

almindelige større træbukke. Den lever som larve, der 

kan blive op til 35 mm, under barken af nyligt døde 

løvtræer. Pas på den kan bide! Især i løvtræer, f.eks. bøg, 

birk, eg og el, som har været angrebet af andre 

vedgnavende insekter. I maj-juni gnaver den udviklede 

voksne bille sig ud gennem barken, Søger først og 

fremmest til hvide blomster f.eks. tjørn og røn. . Den er 

udbredt og meget almindelig i så godt som alle landsdele (LC), og kun i det vestlige Jylland optræder den 

mindre hyppigt. Blankplettet tandbuk vurderes som ikke truet, LC. 

Fyrretandbuk Rhagium inquisitor (L.) 

Fyrretandbuk (10 - 21 mm). Fyrretandbuk er almindelig 

i de fleste landsdele med undtagelse af Østjylland og 

Fyn, hvor den er mindre hyppig. Den er endnu ikke 

fundet i B. I de senere år har den spredt sig til de store 

vestjyske plantager. Den foretrækker gran og fyr, søger 

gerne til blomster. Fyrretandbuk lever som larve under 

barken af nyligt døde nåletræsstammer. Forud for 

forpupningen danner larven en cirkulær ring af 

gnavspåner. I centrum af denne ring forpupper larven 

sig. Om efteråret kort efter forpupningen klækker den 

og overvintrer herefter som voksen. Udviklingen tager 2 år. I Nordsverige forekommer arten næsten lige så 

hyppigt i løvtræ som i nåletræ. Denne er fra Hvide Bakke 12.12.2017, hvor den fandtes overvintrende under 

fyrrebark. 

Fyrretandbuk vurderes som ikke truet, LC. 

Hvidtjørns hvepsebuk, Anaglyptus mysticus (L.).  

Hvidtjørns hvepsebuk (10–14 mm) lever som larve i nyligt 

døde grene af forskellige løvtræer. Den er udbredt og 

almindelig over det meste af landet med undtagelse af 

Vestjylland. Den voksne bille ses ofte på blomstrende 

buske og træer, især besøges blomstrende tjørn og den vil 

naturligvis have stor gavn af blomstrende hvidtjørn i 

skoven. hvepsebuk vurderes som ikke truet, LC. 

Mørkbåndet gråbuk,  Leiopus nebulosus (L.)  

(6 – 10 mm). Mørkbåndet gråbuk er meget 

almindelig forekommende i alle distrikter. 

Skovrejsningen og beplantningen med løvtræ i 

vestjyske læbælter vil favorisere 

ynglemulighederne for denne art betydeligt. 

Yngler i døde grene og stammer af meget 

forskellige dimensioner af et meget stort antal 

løvtræer og buske, hvis tilstedeværelsen er en 

fordel for arten. Størstedelen af opvæksten 

 
65.Blankplettet tandbuk Rhagium mordax (Deg.) i den typiske positur. 

 
Figur 67.Hvidtjørnshvepsebuk Anaglyptus mysticus (L) 

 

 

Figur 68. Mørkbåndet gråbuk Leiopus nebulosus (L.) 

 

 
Figur 66. Fyrretandbuk Rhagium inquisitor (L.) 

 



37 

 

foregår i bark og kambium, der ikke må være alt for frisk og fastsiddende. Både larve- og puppeudvikling af-

sluttes almindeligvis her; i nogle tilfælde danner den voksne larve dog puppegang ind i veddet. 

Forpupningen sker typisk om foråret, men kan lejlighedsvis finde sted allerede om efteråret. Generationen er 

antagelig en- eller toårig. Rødlistevurdering: Ikke truet, LC. 

Bladbiller (CHRYSOMELIDAE) 

Plateumaris braccata (Scop.).  

Plateumaris braccata (9 – 12 mm) er udbredt, 

men sjælden og tilsyneladende gået stærkt 

tilbage; alligevel er rødlistevurderingen: Ikke 

truet, LC. Dette fund er fra Siesø 16.7.2017 og 

er første fund i LFM efter 1960. Findes 

almindeligvis kun på tagrør (Phragmites 

communis) (monophag). Hyppigst i maj til 

først i juli. Arten træffes i modsætning til de 

andre arter oftest kun enkelt- eller parvis. Æg 

er fundet først i juli, friske kokoner i juni. 

Larverne af sivbukke lever på sump- og vandplanters rødder og rhizomer, altså frit under vandet, på iltfattige 

steder (Donacia i Søer eller moser med mudret eller blød Bund, Plateumaris findes dog på mere fast bund.  

Forpupningen finder almindeligvis sted i eftersommeren, Forvandlingen til imago sker kort tid efter, og 

imago overvintrer i kokonen til næste forår. Da larverne er flerårige, vil man således i vinterhalvåret træffe 

såvel larver som nyforvandlede imagines på næringsplanternes rødder. 

Sennepsbladbille Phaedon cochleariae (Fabr.) 

Sennepsbladbille (3 – 4 mm) er almindelig på fugtig bund, og findes på korsblomstrede, bl.a. vandpeberrod. 

Phaedon cochleariae vurderes som ikke truet, LC. 

Sortplettet bladbille Phyllobrotica quadrimaculata (L.)  

Sortplettet bladbille (5-7 mm) er ret almindelig i det 

meste af landet. Den findes i fugtige områder på 

almindelig skjolddrager (Scutellaria galericulata) i en 

ret kort periode om sommeren i juni og juli. Den voksne 

bille flyver gerne omkring i solskin. Billen kan udskille 

en gullig væske, når den føler sig truet. Larven lever i 

jorden ved næringsplantens rod, som den begnaver. 

Æglægning iagttaget så sent som 30/8. Larver fundet 

14/4 og 5/5, forpupning sker medio maj og imago er udviklet omkring 1. juni. Fundet ved Timmesø 

4,7,2017. Sortplettet bladbille vurderes som ikke truet, 

LC. 

Epitrix pubescens (Koch)  

Epitrix pubescens Er en 1,5-2,0 mm stor jordloppe, der 

er kendetegnet ved en række fine, grå lidt opstående 

hår i vingedækkernes stribemellemrum. Epitrix 

pubescens er udbredt i hele Danmark, men den er ikke 

almindelig. På bittersød natskygge (Solarium 

dulcamara) og sort natskygge (Solarium nigrum), også 

på bulmeurt (Hyoscyamus niger), som dog ikke er 

 

Figur 69. Plateumaris braccata (Scop.). 

 

 

Figur 71. Epitrix pubescens (Koch) 

 
Figur 70. Sortplettet bladbille Phyllobrotica quadrimaculata (L.) 
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fundet på denne lokalitet. Arten er fremme fra maj til september, og overvintrer i kompost, hvorfra den kan 

sigtes om vinteren. Epitrix pubescens vurderes som ikke truet, LC. 

Snudebiller (CURCULIONIDAE) 

 Barynotus moerens (Fabr.) 

Barynotus moerens (7,5 - 8,5 mm) lever især i fugtige 

skove, men også på andre habitater. Den synes at 

foretrække bøgeskov på kuperet terræn som f.eks. her 

i Klinteskoven. Foderplanten er først og fremmest 

bingelurt (Mercurialis perennis). Arten er ikke kendt 

fra NEJ, NWJ og NEZ. Den er nataktiv og skjuler sig 

om dagen under sten og i mos i skovbunden. Den 

træffes fra april til hen på efteråret, hvorefter den 

overvintrer i jorden. Den formerer sig 

parthenogenetisk og hanner findes meget sjældent. 

Det er en sjælden art, som dog vurderes som ikke truet, 

LC. 

Brunrodssnudebille Cionus scrophulariae (L.) 

(4 - 5 mm). Findes på brunrod (Scrophularia) undertiden 

også på kongelys (Verbascum sp.). Arten er udbredt i det 

meste af Danmark, og er almindelig. Findes i skove, 

skovbryn og ved bredden af søer eller vandløb, hvor dens 

foderplantet,k knoldet brunrod (Scrophularia nodosa), 

vokser. De voksne biller er fremme fra maj til september. 

Den nye generation kommer frem omkring slutningen af 

juli. Den voksne bille overvintrer. Brunrodsnudebille 

vurderes som ikke truet, LC. 

Leiosoma deflexum (Panz.) 

Leiosoma deflexum (2,4 – 2,8 mm) er udbredt i distrikterne 

SJ, NWJ, F, LFM, SZ og NEZ. En ret sjælden art, men ofte 

talrig, hvor den forekommer. Larven findes ved roden af 

ranunkler, bl.a. lav ranunkel (Ranunculus repens) 

engkabbeleje (Caltha palustris), vorterod (Ficaria verna) og 

hvid anemone (Anemone nemorosa). Larverne lever i 

stænglerne eller roden af værtsplanten, pupper og imagines 

er fundet 10/8. Fundet på anemone, på hvis blade den 

gnaver cirkelrunde huller.  

Leiosoma deflexum vurderes som ikke truet, LC. 

Padderokkesnudebille Grypus equiseti (Fabr.) 

Padderokkesnudebille (4,8 – 6 mm). Optræder på fugtig 

bund og som navne siger på padderokke (Equisetum sp.). 

Larver og pupper er i Frankrig fundet i rodhalsen og 

nederste stængeldel af Kærpadderok (E. palustre) i august., 

udviklet om efteråret og imago overvintrer i puppelejet og 

kommer først frem næste forår. Arten er almindelig i hele 

landet og vurderes som ikke truet, LC.  

 

Figur 72. Barynotus moerens (Fabr.) 

 

Figur 74. Leiosoma deflexum (Panz.) 

 
Figur 75. Padderokkesnudebille Grypus equiseti (Fabr.) 

 

 

Figur 73. Brunrodssnudebille Cionus scrophulariae (L.) 
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Enkeltfund i Klinteskoven 

Løbebiller (CARABIDAE) 

Toplettet spejlløber Notiophilus biguttatus (Fabr.)  

Toplettet spejlløber (5 – 5,5 mm) er en udpræget skovart. Den lever på moderat tør, noget lysåben bund i 

skove, såvel løv- som nåleskov, hvor den lever af mider, springhaler og andre leddyr. Meget alm.  I hele landet 

rødlistevurdering LC.   Talrigst i juli-sept. Fundet 

7.6.2017. 

Engspejlløber Notiophilus palustris (Duft.)  

Engspejlløber (4,5 – 6 mm) lever på ret fugtig og 

skygget muldbund, dels i skove især løvskov men 

også i moser og enge med høj vegetation. Den er 

udbredt og almindelig, fundet i alle faunistiske 

distrikter. Fundet i skovbunden 7.6.2017. Vurderes 

ikke truet, LC. 

Smuk metaljordløber Poecilus lepidus (Leske)  

Smuk metaljordløber (11- 14 mm) lever på solåben, varm og tør bund med åben, lav vegetation, især på 

lyngheder og tørt græsland.  Talrigst i juni-aug. 

Larven overvintrer. Arten er udbredt, men ikke 

fundet i Sønderjylland og på Bornholm efter 1960. 

Fra en del lokaliteter foreligger kun ældre fund, og 

smuk metaljordløber synes at have haft negativ 

bestandsudvikling siden midten af 1900-tallet 

(Bangsholt 1983). Først fundet på Møn i 1998 (K. 

Arevad). Larven overvintrer, imago kun sjældnere. 

.Negative påvirkninger er formentlig især 

tilbagegangen for lyngarealer, tilgroning samt 

gødskning og omlægning af tørre græsmarker til 

marker med kulturgræsser; den har derfor fået rødlistebetegnelsen NT.  

Ådselbiller (SILPHIDAE) 

Sort ådselbille Silpha carinata Hbst. 

Sort ådselbille 15 – 20 mm) lever på 

forskelligartet jordbund, især i skove, men også i 

det åbne land. Den lever ikke blot af ådsler, 

men jager også snegle, orme og insekter. 

Arten er udbredt, men temmelig sjælden. 

Rødlistevurdering: ikke truet, LC. Træffes ofte på 

paddehatte maj-aug. Fundet i skovbunden 

7.6.2017. 

  

 

Figur 76. Engspejlløber Notiophilus palustris (Duft.) 

 
Figur 77. Smuk metaljordløber Poecilus lepidus (Leske) 

 

 
Figur 78. Sort ådselbille Silpha carinata Hbst. 
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Rovbiller (STAPHYLINIDAE) 

Anotylus insecatus (Grav.) 

Arten er især udbredt nær kysterne. Meget almindelig i LFM og almindelig i SZ ellers ret sjælden. (4 - 4,5 

mm.).  Den er også tidligere registreret fundet i Klinteskoven (jf. V. Hansen, 1951). 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

Smældere (ELATERIDAE) 

Musegrå smælder, Agrypnus murinus (L.)  

Musegrå smælder (12-17 mm) er knyttet til åben, ret tør 

bund både i og udenfor skov. Larven lever i jorden ved 

planterødder og under sten. Arten er almindelig og 

udbredt over det meste af landet. Rødlistevurderet som 

ikke truet, LC. 

Liden græssmælder, Limonius minutus (L.)  

Liden græssmælder (5,6-8 mm) er almindelig i hele 

landet. Findes I skov og krat i  maj-juni. Larven lever i 

jorden af planterødder eller som rovdyr 

Rødlistevurderet som ikke truet, LC. 

 Korssmælder, Selatosomus cruciatus (L.)  

Korssmælder (11-14-mm) er især knyttet til lysåben 

løvskov, f.eks. skovbryn, men er også fundet udenfor 

skov på overdrev og havskrænter. Larven lever i jorden 

ved planterødder. 7.7.2013 (O. Martin leg.) 

Rødlistevurderet som ikke truet, LC. 

Almindelig sirsmælder Denticollis linearis (L.) 

Almindelig sirsmælder (9-12,5 mm) er ikke en egentlig 

indikator for gammel skov, da den forekommer i al slags skov og også uden for skov. Den voksne bille er 

fremme i skov og krat i maj-juli. Den har været en af de hyppigste besøgende smældere i vinduesfælder og 

malaisefælder bl.a. 27.6.2017 i antal. Larven angives at forekomme hyppigst i maj i tynde, på jorden 

liggende egegrene. Forplantning midt i maj og udvikling sidst i maj; i Sverige hyppigst i el. Rødlistevurderet 

som ikke truet, LC. 

Hjertesmælder Dicronychus cinereus (Hbst.)   

Dicronychus cinereus (8-10 mm) er knyttet til sandede 

habitater som heder, overdrev og havskrænter, og søger 

til blomster i maj-juni,  

Arten er meget sjælden med sporadisk udbredelse og 

kun fundet på nogle få lokaliteter i de sydligste egne af 

landet. Efter 1960 er den således kendt fra Sydjylland 

(SJ), Møn (LFM) og Bornholm (B). Larven under lav, 

mos og ved planterødder. Rødlistevurderet som ikke 

truet, LC. 

Fundet er muligvis fra området syd for Klinteskoven gjort under NORDIC COLEOPTERA GROUPs møde 

7.6.2017. (flere samlere). 

 
Figur 80. Korssmælder Selatosomus cruciatus (L.) 

 

 
Figur 79. Musegrå smælder Agrypnus murinus (L.) 

 

 
Figur 81. Hjertesmælder Dicronychus cinereus (Hbst.) 

 

https://www.fugleognatur.dk/gallery_showlarge.asp?ID=238438
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Torbister (GEOTRUPIDAE) 

Trøffeltorbist, Odonteus armiger (Scop.) 

Der foreligger meget få nyere fund af arten, hvorimod der fra tidligere perioder findes en del registreringer 

fra bl.a. Store Klinteskov 1973, coll. Z.M. Trøffeltorbist vurderes som næsten truet, NT. Se yderligere 

beskrivelse side 12 

Borebiller (PTINIDAE) 

Hemicoelus fulvicornis (Sturm)  

Hemicoelus fulvicornis (3,2-4,8 mm) er udbredt, men ikke almindelig. Er kun fundet i SJ, EJ, NEJ, F. LFM, 

SZ og NEZ. Hyppigst i vore sydlige egne. Især i poppel, pil og lind; også i hvidtjørn og avnbøg. Klækket af 

og banket af tørre grene. Især juni-august. Fundet 7.6.2017. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Glansbiller (NITIDULIDAE) 

Meligethes planiusculus (Heer)  

Meligethes planiusculus (1,5-2 mm) er fundet i Klinteskoven 30.6.1991 på Slangehoved (P. Jørum og flere 

samlere). Er kun kendt fra LFM, SZ, NEZ og B. Arten vurderes Sjælden (Rødliste 1997). 

Meligethes tristis Sturm 

Meligethes tristis (2-2,5 mm) er ret almindelig i det østlige Danmark og mangler således i SJ, WJ NWJ og 

NWJ (Kun før 1900). I blomster af rubladede, især slangehoved (Echium vulgare); måske hyppigst på sand- 

og grusbund. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Meligethes nigrescens Steph. 

Meligethes nigrescens (1,6-2,2 mm) er ret almindelig på blomstrende buske og i blomster af forskellige 

urteagtige planter, såsom skærmplanter, korsblomstrede og mælkebøtte fundet i Klinteskoven (K. Arevad) 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

SILVANIDAE  

Uleiota planata (L.) (4,5-5,5 mm). Arten findes, såvel 

den voksne bille som larven, under bark af løvtræer, 

især eg og rødel. Imago overvintrer. Fundet under 

bark på fældet bøg 4.11.2017. 

Arten var tidligere sjælden, men er i hastig spredning 

i de sydlige og østlige egne af landet og er fundet i 

alle distrikter undtagen SJ og NWJ. Den er i rødliste 

1997 vurderet som sårbar (V) – men i dag ville den 

uden tviivl blive anset for at være ikke-truet. 

Mariehøns (COCCINELLIDAE) 

16-prikket mariehøne Tytthaspis sedecimpunctata (L.)  

Arten er ret almindelig i hele landet, og arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). På sand- og grusbund, især 

nær stranden. Der er naturligvis fundet flere eksemplarer af de ofte meget almindelige mariehøns. 

 
Figur 82. Uleiota planata (L.) 
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Skyggebiller (TENEBRIONIDAE) 

Græsskyggebille Isomira thoracica (Fabr.) (syn. murina L.). 

Græsskyggebille lever på solåben sandet eller gruset bund, hvor den som larve lever i planterødder. Den 

voksne bille, der er fremme om sommeren, er ofte til stede i antal på blomstrende urter og græsser.; ofte ved 

ketsning i juni-juli. Fundet i Klinteskoven 7.6.2017. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

Træbukke (CERAMBYCIDAE) 

Sort Bøgebuk Cerambyx scopoli Fuess.  

Sort Bøgebuk (20-28 mm). Fundet 17.6.2009 i 

Store Klinteskov. Arten er udbredt, men ikke 

almindelig - hyppigere på øerne end i Jylland, 

hvor den er langt mere lokal og især fundet i 

Østjylland. I bøg, især i stubbe i hårdt ved; i 

udlandet også set i eg og flere andre løvtræer. 

Æglægning i barksprækker. Udvikling to- eller 

treårig. Forpupning og udvikling i eftersommeren 

og efteråret. Imago overvintrer i puppehulen i 

veddet, og kommer frem sidst i maj hvor den  

søger til blomster, f.eks. af hvidtjørn, røn, 

mjødurt og skærmplanter. Sort bøgebuk lever 

som larve under barken af nyligt døde 

bøgestammer, eller den angriber grene dog mindre hyppigt end stammer. Den optræder kun i gamle 

bøgeskove, hvorfor tilbagegang i arealet med gammel bøgeskov vil udgøre en trussel mod arten. Indikatorart 

for gammelskov, skovbryn/lysninger og dødt ved. Da der kan konstateres en tilbagegang i udbredelsesareal 

og lokaliteter, vurderes sort bøgebuk som sårbar, VU. 

Garver Prionus coriarius (L.) 

Fundet kravlende på vejen til Geocentret. Se mere om beskrivelsen Garver Side 25.  

Lille blomsterbuk Grammoptera ruficornis (Fabr.)  

Lille blomsterbuk (4,5 – 6,5 mm) Almindelig og fundet flere steder bl.a. 7.6.2017. Larven af lille 

blomsterbuk udvikler sig i tynde, trøskede grene af mange forskellige løvtræer. Undtagelsesvis kan 

larveudviklingen også finde sted under barken af døde nåletræs grene. Arten forekommer almindeligt i 

løvskovsbevoksninger over hele landet, men er dog mindre udbredt i Vestjylland. Den er blomsterbesøger 

med præference for kurvblomster. Arten vurderes som ikke truet, LC. 

Hvidtjørns hvepsebuk Anaglyptus mysticus (L.) 

Se beskrivelse her side 36. Fundet i Klinteskoven 7.6.2017 ved ketsning. 

Snegleblødvinger (DRILIDAE) 

Snegleblødvinge Drilus concolor Ahr.  

Snegleblødvinge (♂: 4-6 mm, ♀: 12-15 mm) lever på ret 

tør, åben bund, på åbne overdrev og kystklinter, i 

råstofgrave, skovlysninger og lign. Det viste eksemplar er 

fra 7.6.1998 Møns Fyr (Mich. Hansen leg.). Larven lever 

udelukkende af snegle (Helix hortensis), i hvis hus den 

opholder sig. Den hager sig fast i sit byttedyr med sine 

 

Figur 83. Sort Bøgebuk Cerambyx scopoli Fuess 

 

 
Figur 84. Snegleblødvinge Drilus concolor Ahr. 
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spidse, hule kindbakker og pumper sin giftige fordøjelsesvædske ind i dens legeme. Arten er ret lokal og 

temmelig sjælden. Der foreligger en del ældre fund. Efter 1960 er arten kendt fra i alt ca. 12 lokaliteter i 

distrikterne EJ, F, LFM, SZ, NWZ og B. I distrikterne SJ og NEZ er den kun fundet før 1960. I 2 af de i alt 8 

distrikter, hvorfra snegleblødvinge er kendt, er den ikke fundet efter 1960, hvilket tyder på en vis 

tilbagegang.  

Hannen kan tages ved ketsning og på blomster. Hunnen træffes næsten aldrig fremme, måske fordi den ikke 

ofte forlader det sneglehus, hvori den er klækket. Larven lever af sneglen Helix hortensis, i hvis hus den 

opholder sig. Arten kan klækkes ved indsamling i april af sneglen, hvis hus åbnes ved at bortskære de 

øverste vindinger med en skarp kniv. De sneglehuse, der viser sig at indeholde larver — ofte kun 1-2 %. af 

de indsamlede huse —, lukkes da til igen f.eks. med modelervoks. Fuldvoksne larver af hunnen træffes i 

større sneglehuse, fuldvoksne larver af hannen i mindre sneglehuse. (jf. V. Hansen, DF). 

Det vurderes, at arten har en negativ bestandsudvikling. Den vurderes næsten truet, NT. Da hunnen er 

vingeløs, er artens spredningsevne meget lille, hvorfor en tilførsel af genetisk materiale udefra er 

usandsynlig. 

Bladbiller (CHRYSOMELIDAE) 

Longitarsus anchusae (Payk.) 

Longitarsus anchusae (1,5-2,4 mm) er udbredt, men ikke 

almindelig og er ikke fundet i SJ, WJ NEJ og NWJ.  På 

rubladede, såsom slangehoved (Echium vulgare), læge-

oksetunge. (Anchusa officinalis)., forglemmigej (Myosotis 

sp.), hundetunge. (Cynoglossum officinale), lægekulsukker 

(Symphytum officinale) og lungeurt (Pulmonaria officinalis). 

Både på tør og fugtig hund i maj-juni. Æglægning foregår i 

maj. Rødlistevurdering: ikke truet LC. 

Derocrepis rufipes (L.) 

Derocrepis rufipes (2,8-3,8) er almindelig, men dog ikke 

fundet i WJ, NEJ og B. Træffes især på planter i åben 

skovbund og på skovenge oftest på vikke (Vicia sp.) og 

fladbælg (Lathyrus sp.), sjældnere på andre ærteblomstrede. 

Æglægning finder sted i maj. Rødlistevurdering: ikke truet, 

LC. 

Sphaeroderma rubidum (Graëlls) 

Sphaeroderma rubidum (2,3-3 mm) er udbredt, men ikke 

helt alm. Fundet i hele landet undtagen i WJ og i NWJ ikke efter 1960. Fundet 7.6.2017 ketsjet i 

Klinteskoven på almindelig knopurt (C. jacea). Det er en ret varmeelskende art. Hos os lever arten i hvert 

fald aldeles overvejende på stor knopurt Centaurea scabiosa og almindelig knopurt (C. jacea). Også fundet 

minerende på burre (Arctium sp.), tidsel (Carduus, Cirsium), artiskok (Cynara) og engskær (Serratula). 

Rødlistevurdering er ikke truet, LC. 

Cryptocephalus nitidus (L.)  

Cryptocephalus nitidus (3,5-5 mm) er udbredt og 

fundet i hele landet, men dog ikke helt almindelig. 

Fundet 7.6.2017 banket af birk. Arten lever på birk og 

pil, undertiden også på hassel og eg. Holder til i 

 

Figur 86. Derocrepis rufipes (L.) 

 

 

Figur 87. Cryptocephalus nitidus (L.) 

 
Figur 85. Longitarsus anchusae (Payk.) 
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solbeskinnede skovbryn og i lys løvskov. Juni-juli. Rødlistevurdering er ikke truet, LC. 

Spidsmussnudebiller (APIONIDAE) 

Apion (Ceratapion) onopordi (Kirby) 

Apion onopordi (2,2-2,7 mm) lever i Danmark især på æselfoder, men også på andre kurvblomstrede, som 

knopurt og tidsel. Larven udvikler sig i stænglerne og den øverste del af roden. Arten forekommer på 

marker, langs veje, på strandvolde og kystskrænter. Fundet i Klinteskoven: ketsjet 7.6.2017.  

Arten er udbredt i det meste af Danmark og forholdsvis almindelig. Apion onopordi vurderes som ikke truet, 

LC. 

Bredsnudebiller (ANTHRIBIDAE) 

Stor bredsnudebille, Platyrhinus resinosus 

(Scop.)  

Stor bredsnudebille (9-12 mm) lever i skove og er 

knyttet til svampe, såsom bøge-kulbær (Hypoxylon 

fragiforme), foranderlig kulbær (H. multiforme), 

tøndersvamp (Fomes fomentarius), stor kulsvamp 

(Ustulina deusta) og arter af bæltekugler 

(Daldinia), som vokser på løvtræer f.eks. birk, ask, 

bøg, lind, el, og pil. Larven udvikler sig i 

svampene og det omgivende træ. I nyere tid fundet 

i EJ, NEJ, LFM, SZ og NEZ. I SJ ikke fundet efter 

1960 og F ikke efter 1900. Udbredt, men ikke alm. 

Nu formentlig sjælden. Indikatorart for gammel løvskov (evt. urørt skov). På gamle løvtræstubbe eller -

stammer, hos os især af bøg. Imago træffes april - august. siddende ubevægeligt på solbekinnede 

grene/stammer, især hvor disse er beklædt med f.eks. nævnte kulsvamp (Ustulina deusta). Larver, der har en 

to-årig udvikling, er fundet i juli i gammel lind (sammen med en puppe) og i tøndersvamp (Fomes 

fomentarius) på bøg. Der er flere fund i Store Klinteskov bl.a. 4.5.1991: 7 eks. under bark på væltede 

bøgestammer. (O. Martin leg.) Den måske er måske ikke helt sjælden her (flere samlere). De nævnte svampe 

er også registrerede i Klinteskoven (https://svampe.databasen.org). Arten er også fundet i Jydelejet.  Arten er 

indikatorart for gammelskov, urørt skov med dødt ved. Platyrhinus resinosus vurderes ikke truet, LC. 

 

Dissoleucas niveirostris (Fabr.) 

Dissoleucas niveirostris (3,4-4,8 mm ) lever i skove 

på stubbe af en række forskellige løvtræer, som birk, 

eg, bøg, avnbøg og røn eller på udgåede, på jorden 

liggende grene. Den voksne bille er aktiv allerede 

tidlig på året, men den er hyppigst i maj, og kan 

findes frem til efteråret. Larven findes i delvis 

formuldede, ret kraftige grene, hvor den forpupper 

sig og overvintrer. Fundet f.eks. 21.5.2011 (O. 

Martin). Udviklingen er toårig. Den er indikatorart 

for gammelsskov, urørt skov med dødt ved. Selv om 

hvidsnudet bredsnudebille er sjælden skønnes den 

ikke at være i tilbagegang og heller ikke at være 

udsat for større bestandssvingninger - rødlistevurdering er derfor: ikke truet (LC) 

 
Figur 88. Stor bredsnudebille Platyrhinus resinosus (Scop.) 

 

 

Figur 89. Dissoleucas niveirostris (Fabr.) 
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Barkøresnudebille, Otiorhynchus singularis (L.) 

Barkøresnudebille (6-7,2 mm) er meget almindelig i hele landet. Den findes på træer og buske, både løvtræer 

og nåletræer, især pil, hassel, gran og frugtbuske. Den voksne bille er især fremme i maj-juni og gør 

undertiden skade ved afgnavning af det yderste barklag og udhuling af knopperne på etårige frugttræer. Den 

kan også optræde skadelig på hindbærbuske, hvis rod og rodhals larven fortærer. Fundet 6.7.2017. Arten 

vurderes som ikke truet, LC. 

Jordbærøresnudebille, Otiorhynchus ovatus (L.) 

Jordbærøresnudebille (4,3-5 mm) er meget almindelig i hele landet. Jordbærøresnudebille lever i skove, på 

overdrev, i haver og parker, men først og fremmest på havklinter. Ved planterødder Den kan findes ved 

foderplanterne, der omfatter bl.a. skovjordbær, sand-sennep og arter af potentil, og ved ketsning; bankes ofte 

af tidsler om efteråret. Den voksne bille er fremme især maj-sept. Æglægning sker i juli-aug. Larverne, der 

ernærer sig ved at gnave på rødderne af unge granplanler og hvorved den kan gøre skade, overvintrer en eller 

to gange. Den forplanter sig formodentlig udelukkende partenogenetisk. Imago ernærer sig af forskellige 

træarters bark og muligvis også blade. Arten har også gjort skade på hindbær og jordbær, Flere fund bl.a. 

6.7.2017. Rødlistevurdering: ikke truet LC.  

Otiorhynchus tristis (Scop.) 

Otiorhynchus tristis (7-9 mm) er ret alm i hele landet 

undtagen NEJ. Søger til lavere planter, hvor den findes 

især i maj-juni. Arten har optrådt som skadedyr på unge 

æbletræer ved at begnave barken på tynde grene. Fundet 

på Høvblege 7.6.2017. Rødlistevurderingen er ikke truet 

LC.  

Romualdius (Trachyphloeus) angustisetulus (Hansen) 

Romualdius angustisetulus (2,8-3,5 mm) lever på varme, 

åbne og soleksponerede habitater, i Danmark især på 

havklinter. Larven er fundet ved planterødder. Arten er formentlig polyfag. Anses nu igen som artsforskellig 

fra R. bifoveolatus (Beck) der ligeledes lever på varme, åbne og soleksponerede habitater. Dette eksemplar er 

fra Møns klint (Høvblege?) 25.8.1955 (F. Larsen leg. ).  

Trachyphloeus angustisetulus vurderes ikke truet, LC. 

Otiorhynchus rugosostriatus (Gze.)  

Otiorhynchus rugosostriatus (5,5-8,0 mm) blev tidligere 

betegnet som sjælden, men har bredt sig og er nu ret 

udbredt. Som andre arter i slægten, er det en 

parthenogenetisk art, og den foretrækker varme åbne 

lokaliteter evt. lysåbne skove, parker og havklinter og i 

hække i byer. Imago er nataktiv og lever yderst polyfag på 

blade af ret forskellige urter, buske eller træer. Den voksne bille kan findes fra foråret til tidligt efterår. Arten 

er indslæbt til Nordamerika og Australien, hvor den har vist sig at blive et skadedyr. Fundet i Klinteskoven i 

træstub med mos 11.9.2003 (K. Arevad leg.) Otiorhynchus rugosostriatus vurderes ikke truet, LC. 

Acalles camelus (Fabr.) 

Acalles camelus (3-4 mm) er meget sjælden og kun fundet i F, LFM, SZ og B samt EJ før 1960. Imago  

overvintrer ved roden af de træer, de lever i, og kan tages ved sigtning om vinteren. Indikatorart for 

gammelskov, urørt skov, dødt ved. Acalles camelus vurderes ikke truet, LC.  

 

Figur 90. Romualdius angustisetulus (Hansen) 

 

 
Figur 91.  Otiorhynchus rugosostriatus (Gze.) 
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Indikatorarter fundet i Klinteskoven10 

Calodera (Ityocara) rubens Er - Mulig indikatorart for elle-/sumpskov, urørt skov. Artens levesteder 

påvirkes negativt af sænkning af vandstanden f.eks. ved dræning eller grøftning. Arten vurderes 

opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Xylodromus testaceus (Er.) Indikatorart for gammelskov, urørt skov, dødt ved, hule træer, træsvamp. Artens 

bestande påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. Arten vurderes 

opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Garver, Prionus coriarius (L.) - Indikatorart for urørt skov, gammelskov, dødt ved. Da garver lever som 

larve på rødderne af gamle, døde løvtræer vil artens bestande påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle 

træer og dødt ved. Arten findes ret hyppigt også ret sent på året, sandsynligvis på grund af dens størrelse. 

Bøghjort Dorcus parallelipipedus (L.). - God indikatorart for løvskov især bøg med dødt ved. 

Bestandsudviklingen for bøghjort har formentlig været negativ over en årrække og er det antagelig fortsat. 

Mangel på gamle og døde træer som følge af intensiv skovdrift, har betydet forringet habitatkvalitet for 

arten.  

Valsehjort Sinodendron cylindricum (L.) – Indikatorart for urørt skov, gammelskov med dødt ved. Mangel 

på gamle og døde træer som følge af intensiv skovdrift, foryngelse af gamle alléer, træbevoksninger i parker 

o.lign. har, som, det også gælder de ovenstående, imidlertid betydet forringet habitatkvalitet for arten, der 

derfor vurderes som næsten truet, NT. 

Uleiota planata (L.) Det er en saproxylisk
11

 art og indikator for gammelskov/urørt skov. Den er især 

knyttet till grove, nylige døde træer hvorfor det er det vigtigt for den, at disse efterlades i skoven. Da arten 

mest findes under ganske tør bark, ynder den formodentlig soleksponerede, ubarkede stammer. 

Sort Bøgebuk Cerambyx scopoli Fuess. - Indikatorart for gammelskov, skovbryn/lysninger, og dødt ved. 

Sort bøgebuk lever som larve under barken af nyligt døde bøgestammer, også grene angribes dog mindre 

hyppigt end stammer. 

Det voksne insekt er blomster-besøger især på skærmplanter, hvorfor ret åbne område i skoven er en fordel 

for arten. Den optræder kun i gamle bøgeskove, hvorfor tilbagegang i arealet med gammel bøgeskov vil 

udgøre en trussel mod arten. 

Hvidtjørns hvepsebuk Anaglyptus mysticus (L.) - saproxylisk art. Det voksne insekt ses ofte på blomstrende 

buske og træer, især besøges blomstrende tjørn i mere åbne dele af skoven. 

Stor bredsnudebille, Platyrhinus resinosus (Scop.) - Den er indikatorart for gammelskov, urørt skov med 

dødt ved, hvor den lever på stammernes svampe. 

Dissoleucas niveirostris (Fabr.) - Den er indikatorart for gammelskov, urørt skov med dødt ved. Den lever 

på svampe på dødt ved, døde grene i skovbunden og er varmeelskende. 

Acalles camelus (Fabr.) – Indikator for gammelskov, urørt skov, dødt ved. 

 

 

  

                                                      
10

 Jf. Palle Jørum 1997 – upubliceret. 
11

 Saproxylisk betyder afhængighed af dødt og henfaldende træ i det mindste i en del af artens livscyklus. Saproxyliske biller påvirker andre grupper 

af levende organismer, som er meget vigtige for økosystemets trivsel, såsom mider, nematoder, bakterier og svampe. Billerne kan bære disse 
organismer fra træ til træ og fra busk til busk, og derved hjælper med at formidle dem omkring i habitatet. Mange er også involveret i bestøvning. 
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Fundliste fra Klinteskoven 

 

Familie Art Dansk navn 
Hyppig-
hed 

Rødliste 
/ 
sjælden 

Dato Leg. 

CARABIDAE (Løbebiller) Leistus rufomarginatus (Duft.) Stor skægløber Ikke alm. LC 02-07-2017 Mog.H. 

 
Cychrus caraboides (L.) Sneglerøver Alm. LC 17-03-2017 Mog.H. 

 
Carabus granulatus L. Kornet Løber M. alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 

 
Carabus nemoralis O. Müll. Kratløber Alm. LC 17-03-2017 Mog.H. 

 
Carabus hortensis L. Guldpletløber M. alm. LC 05-10-2003 Mog.H. 

 
Carabus coriaceus L. Læderløber Ret alm. LC 27-06-2017 Mog.H. 

 
Leistus terminatus (Hellw.) Sortpandet skægløber Alm. LC 05-05-2017 Mog.H. 

 
Leistus ferrugineus (L.) ♂ 

 
Ret alm. LC 27-08-2017 Mog.H. 

 
Nebria brevicollis (Fabr.) Skovfladløber M. alm. LC 05-05-2017 Mog.H. 

 
Notiophilus biguttatus (Fabr.) Toplettet spejlløber M. alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Notiophilus palustris (Duft.)  Engspejlløber  Alm LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Cicindela hybrida L. Brun sandspringer Ret alm. LC 06-06-2017 Mog.H. 

 
Loricera pilicornis (Fabr.) ♂ Børsteløber M. alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 

 
Blethisa multipunctata (L.) Grubeløber Ikke alm. NT 11-06-2017 Mog.H. 

 
Trechus quadristriatus (Schrk.) ♂ Markgrotteløber M. alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 

 
Patrobus atrorufus (Ström) ♂ Almindelig skyggeløber Alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 

 
Bembidion saxatile Gyll. Rødplettet glansløber Ret sj. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Poecilus lepidus (Leske) Smuk metaljordløber Ret alm. NT 07-06-2017 Mog.H. 

 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabr.) Bronzejordløber Alm. LC 02-07-2017 Mog.H. 

 
Pterostichus niger (Schall.) Skovjordløber M. alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

 
Pterostichus melanarius (Ill.) Markjordløber M. alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

 
Pterostichus nigrita Payk. Kærjordløber M. alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 

 
Pterostichus diligens (Sturm) Brunbenet jordløber M. alm. LC 07-04-2017 Mog.H. 

 
Pterostichus minor (Gyll.) Liden jordløber M. alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 

 
Abax parallelepipedus (Pill. & Mitt.) ♀ Bred muldløber Ret alm. LC 27-06-2017 Mog.H. 

 
Calathus melanocephalus (L.) ♀ Rødbrystet torpedoløber M. alm. LC 27-08-2017 Mog.H. 

 
Amara curta Dej. Kort ovalløber Sj. EN 09-06-1944 F.Larsen 

 
Platynus assimilis Payk. Skovkvikløber M. alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Paranchus albipes  (Fabr.)  Gulbenet kvikløber Ret alm. LC 18-03-2018 Mog.H. 

 
Platynus assimilis Payk. Skovkvikløber M. alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 

 
Amara eurynota (Panz.) Flad ovalløber Alm. LC 16-03-2017 Mog.H. 

  Amara familiaris (Duft.) Rødbenet ovalløber Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Amara apricaria Payk. Mørkebrun ovalløber M. alm. LC 27-08-2017 Mog.H. 

 
Amara equestris (Duft.) Hvælvet ovalløber Ikke alm. LC 05-07-2017 Mog.H. 

 
Harpalus rufipes (Deg.) Håret markløber M. alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Platycerus caraboides Metallisk sandløber M. alm LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Harpalus latus (L.) ♂♀ Almindelig markløber Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Stenolophus mixtus (Hbst.) Mørk damløber Ikke alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 

 
Anthracus consputus (Duft.) Forlænget moseløber Ikke alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 

SILPHIDAE (Ådselbiller) Oiceoptoma thoracicum (L.) Rødbrystet ådselbille Alm. LC 26-07-2017 Mog.H. 

 
Nicrophorus humator (Gleditsch) 

 
Ret alm. LC 25-07-2017 Mog.H. 

 
Nicrophorus vespilloides Hbst. Sortkøllet ådselgraver Alm. LC 26-06-2017 Mog.H. 

 
Silpha carinata Hbst. Sort ådselbille Ikke alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Silpha tristis Ill. Kornet ådselbille Alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

STAPHYLINIDAE (Rovbiller) Lesteva longoelytrata (Gze.) 
 

Alm. LC 26-07-2017 Mog.H. 

 
Brachygluta fossulata (Reichenb.) 

 
Alm. LC 09-04-2017 Mog.H. 

 
Rybaxis longicornis (Leach) 

 
Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Tychus niger (Payk.) 

 
Ikke alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Anotylus insecatus (Grav.) 

 
Ret sj. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Siagonium quadricorne Kirby & Spence 

 
M. Sj. NE 05-10-2017 Mog.H. 

 
Bledius erraticus Er. 

 
Ret sj. LC 05-07-1941 F.Larsen 

 
Bledius defensus Fauv. 

 
M. sj. R(R97) 

 
J. Pedersen 

 
Stenus juno (Payk.) 

 
Alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 
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Stenus bimaculatus Gyll. "Øjenrovbille" Ikke alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Stenus latifrons Er. 

 
Alm LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Stenus cicindeloides (Schall.) 

 
Alm. LC 09-04-2017 Mog.H. 

 
Stenus impressus Germ. 

 
Alm. LC 13-10-2017 Mog.H. 

 
Stenus ochropus Kiesw. 

 
Sj. R(R97) 20-08-1951 F.Larsen 

 
Paederus riparius (L.) 

 
Alm. NE 15-05-2017 Mog.H. 

 
Ochthephilum fracticorne (Payk.) 

 
Alm. LC 25-08-1955 F.Larsen 

 
Philonthus carbonarius (Grav.) 

 
Alm. LC 25-08-1955 F.Larsen 

 
Philonthus decorus (Grav.) 

 
Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Ocypus aeneocephalus (Deg.) 

 
Ikke alm. LC 17-08-1951 F.Larsen 

 
Othius punctulatus (Gze.) 

 
Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

 
Xantholinus linearis (Oliv.) 

 
Alm. LC 28-10-2017 Mog.H. 

 
Tachinus laticollis Grav. ♀ 

 
Ret alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 

 
Tachyporus hypnorum (Fabr.) Sortplette agerrovbille Alm. LC 05-11-2017 Mog.H. 

 
Falagrioma thoracica Schülke 

 
Sj. LC 23-08-1953 F.Larsen 

 
Drusilla canaliculata (Fabr.) Myrerøver M. alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Hygronoma dimidiata (Grav.) 

 
Ikke alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

GEOTRUPIDAE (Torbister) Anoplotrupes stercorosus (Scriba) Skovkarnbasse M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

 
Trypocopris (Geotrupes) vernalis (L.) Glat skarnbasse Ret alm. NT 10-07-2017 Mog.H. 

LUCANIDAE (Hjortebiller) Dorcus parallelipipedus (L.) Bøghjort Ret alm. NT 14-05-2017 Mog.H. 

 
Platycerus caraboides (L.) Blåhjort Ret alm. LC 17-03-2017 Mog.H. 

SCARABAEIDAE (Torbister) Serica brunnea (L.) Natoldenborre Ret alm. LC 26-07-2017 Mog.H. 

 
Phyllopertha horticola (L.) Gåsebille Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

SCIRTIDAE (Sumpbiller) Cyphon variabilis (Thunb.) 
 

Alm. LC 13-10-2017 Mog.H. 

 
Cyphon padi (L.) 

 
Alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 

 
Prionocyphon serricornis (P. Müll.) 

 
Ret sj. X(G97) 27-07-2017 Mog.H. 

DASCILLIDAE Dascillus cervinus (L.) Moseblødbille Ikke alm. NT 11-06-2017 Mog.H. 

BYRRHIDAE (Ødebiller) Byrrhus pilula (L.) Almindelig ødebille Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

ELATERIDAE (Smældere) Agrypnus murinus (L.) Musegrå smælder Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

  Limonius minutus (L.) Liden græssmælder Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

  Athous haemorrhoidalis (Fabr.) Rødhalet busksmælder M. alm. LC 30-06-2016 Mog.H. 

  Hemicrepidius (Athous) hirtus (Hbst.) ♂   Ret alm. LC 26-07-2017 Mog.H. 

  Athous subfuscus (O.F. Müll.) Liden busksmælder M. alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 

  Hemicrepidius (Athous) niger (L.) Sort busksmælder Alm. LC 11-06-2017 Mog.H. 

  Athous vittatus (Fabr.) Sortstribet busksmælder Ret alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 

  Athous haemorrhoidalis (Fabr.) Rødhalet busksmælder M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

  Selatosomus cruciatus (L.) Korssmælder Ikke alm. LC 07-07-2013 O. Martin 

  Denticollis linearis (L.) Almindelig Sirsmælder Alm. LC 27-06-2017 Mog.H. 

  Melanotus villosus (Geoffr.)   Alm. LC 07-04-2017 Mog.H. 

  Dicronychus cinereus (Hbst.) Hjertesmælder Sj. LC 07-06-2017 NCG 

  Dalopius marginatus (L.) Smal kornsmælder Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

DRILIDAE (Snegleblødvinger) Drilus concolor Ahr. Snegleblødvinge Sj. NT 07-06-2017 
NCG. G. Jørgensen -
Steffan Olberg 

CANTHARIDAE (Blødvinger) Podabrus alpinus (Payk.)   Ret alm. LC 05-04-2017 Mog.H. 

  Cantharis nigricans (O.F. Müll.)   Alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 

  Cantharis pellucida Fabr.   Alm. LC 11-06-2017 Mog.H. 

  Rhagonycha fulva (Scop.) Præstebille Alm. LC 26-07-2017 Mog.H. 

  Rhagonycha lignosa (O.F. Müll.)   Alm. LC 05-05-2017 Mog.H. 

PTINIDAE (Borebiller) Ptinomorphus imperialis (L.) Hvidbroget borebille Ret alm. LC(R97) 06-06-2017 Mog.H. 

  Grynobius planus (Fabr.)   Ret alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 

  Hemicoelus fulvicornis (Sturm)   Ikke alm. LC(R97) 07-06-2017 Mog.H. 

  Ptilinus pectinicornis (L.) Kamhornet borebille Ret alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

CLERIDAE (Myrebiller) Thanasimus formicarius (L.) Myrebille Ret alm. LC 08-07-2017 Mog.H. 

DASYTIDAE (Malakitbiller) Dasytes caeruleus (Deg.)   Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

KATERETIDAE Kateretes pedicularius (L.) "Sumpkøllebiller" M. alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

NITIDULIDAE (Glansbiller) Meligethes aeneus (Fabr.) Glimmerbøsse M. alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 

  Meligethes planiusculus (Heer)   Sj. R(R97) 07-06-2017 Mog.H. 

  Meligethes tristis Sturm   Ret alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

  Glischrochilus hortensis (Geoffr.)   Ret alm. NE 10-07-2017 Mog.H. 
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  Glischrochilus quadriguttatus (Fabr.)   Ret sj. NE 09-09-2017 Mog.H. 

MONOTOMIDAE (Smalbiller) Rhizophagus dispar (Payk.)   Alm NE 30-06-2016 Mog.H. 

  Rhizophagus bipustulatus (Fabr.) Toplettet barksmalbille Alm. LC 04-11-2017 Mog.H. 

SILVANIDAE Uleiota planata (L.) Langhornet fladbille Ikke alm. LC(R97) 30-06-2016 Mog.H. 

CUCUJIDAE (fladbiller) Pediacus depressus (Hbst.)   Ret sj.  NE 04-11-2017 Mog.H. 

CRYPTOPHAGIDAE Antherophagus pallens (L.) ♀   Ikke alm. NE 12-06-2017 Mog.H. 

BYTURIDAE (Hindbærbiller) Byturus ochraceus (Scriba)   Alm. NE 05-04-2017 Mog.H. 

  Byturus tomentosus (Deg.)   Alm. NE 05-06-2017 Mog.H. 

COCCINELLIDAE (Mariehøns) Tytthaspis sedecimpunctata (L.) 16-prikket mariehøne Ret alm. NE 07-06-2017 Mog.H. 

  Halyzia sedecimguttata (L.) 
Sekstenplettet 
mariehøne 

Ret alm. NE 29-06-2017 Mog.H. 

  Calvia quatuordecimguttata (L.)   Alm. NE 14-05-2017 Mog.H. 

  Psyllobora vigintiduopunctata (L.) 22-plettet mariehøne Ret alm. NE 30-06-2016 Mog.H. 

  Adalia decempunctata (L.) 10-plettet mariehøne M. alm. NE 16-03-2017 Mog.H. 

  Cynegetis impunctata (L.) Vingeløs Mariehøne Alm. NE 05-10-2017 Mog.H. 

 LATRIDIIDAE (Skimmelbiller) Cartodere bifasciata (Rtt.)   Ret sj. LC(R97) 28-06-2017 Mog.H. 

  Cartodere nodifer (Westw.) Knudret skimmelbille M. alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 

TENEBRIONIDAE 
(Skyggebiller) 

Opatrum sabulosum (L.) Skræntskyggebille Ret alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

  Isomira thoracica (Fabr.) Græsskyggebille Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

  Gonodera luperus (Hbst.) Blomsterskyggebille Ret alm. LC 06-06-2017 Mog.H. 

SCRAPTIIDAE (Spidshaler) Anaspis frontalis (L.) Stor spidshale M. alm. LC 09-07-2017 Mog.H. 

  Anaspis thoracica (L.)   Ret alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 

CERAMBYCIDAE (Træbukke) Prionus coriarius (L.)  Garver Ret sj. LC 09-08-2008 Mog.H. 

 
Spondylis buprestoides (L.) Valsebuk Sj. LC 27-08-2017 Mog.H. 

 
Rhagium mordax (Deg.) Blankplettet tandbuk Alm. LC 07-04-2017 Mog.H. 

 
Grammoptera ruficornis (Fabr.) 

 
Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Anaglyptus mysticus (L.) Hvidtjørnshvepsebuk Ret alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Leiopus nebulosus (L.) Mørkbåndet gråbuk Alm. LC 04-07-2017 Mog.H. 

CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) Plateumaris braccata (Scop.) 
 

Sj. LC 19-06-2017 Mog.H. 

 
Galerucella lineola (Fabr.) Håret pilebladbille Alm. LC 05-10-2017 Mog.H. 

 
Phyllotreta vittula (Redt.) Gulstribet kornjordløber Alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 

 
Longitarsus anchusae (Payk.) 

 
Ikke alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Longitarsus niger (Koch) 

 
Sj. VU 28-08-1955 F.Larsen 

 
Altica palustris Weise 

 
Ret alm. LC 29-08-1955 F.Larsen 

 
Derocrepis rufipes (L.) 

 
Alm LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Sphaeroderma rubidum (Graëlls) 

 
Ret alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Cryptocephalus nitidus (L.) 

 
Ikke alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Cryptocephalus moraei (L.) Perikonbladbille Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

ANTHRIBIDAE 
(Bredsnudebiller) 

Platyrhinus resinosus (Scop.) Stor bredsnudebille Sj. LC 21-05-2011 O. Martin 

 
Dissoleucas niveirostris (Fabr.) 

 
Sj. LC 21-05-2011 O. Martin 

APIONIDAE 
(Spidsmussnudebiller) 

Apion (Ceratapion) onopordi (Kirby) 
 

Ikke alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Apion (Squamapion) vicinum (Kirby) 

 
Sj. LC 18-08-1951 F.Larsen 

 
Apion (Protapion) apricans (Hbst.) Rødkløversnudebille M. alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Apion (Eutrichapion) viciae (Payk.) 

 
Alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

CURCULIONIDAE (Snudebiller) Otiorhynchus rugosostriatus (Gze.) 
 

Ikke alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Otiorhynchus singularis (L.) Barkøresnudebille M. alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Otiorhynchus ovatus (L.) Jordbærøresnudebille M. alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 
Romualdius angustisetulus (Hansen) 

 
Ret sj. LC 25-08-1955 F.Larsen 

 
Romualdius scaber (L.) 

 
Ret alm. LC 25-08-1955 F.Larsen 

 
Sciaphilus asperatus (Bonsd.) 

 
Alm LC 14-05-2017 Mog.H. 

 
Strophosoma melanogrammum (Forst.) Stribet gråsnude M. alm. LC 28-10-2017 Mog.H. 

 
Strophosoma capitatum (Deg.) 

 
M. alm. LC 05-10-2017 Mog.H. 

 
Tropiphorus elevatus (Hbst.) 

 
Ikke alm. LC 14-05-2017 Mog.H. 

 
Ceutorhynchus obstrictus (Marsh.) Blygrå rapssnudebille M. alm. LC 17-08-1951 F.Larsen 

 
Anthonomus pomorum (L.) Æblesnudebille Ikke alm. LC 22-08-1955 F.Larsen 
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Anbefalinger 

I ældre skove har man ofte skånet gamle og markante træer i forbindelse med foryngelse af skoven. De står 

så tilbage f.eks. i skovbryn eller ved vejkryds, hvor de også er gode hjemsteder for mange billearter. 

Man kan gavne disse træer ved at rydde opvækst omkring dem, så de får lys og vand. Især egetræer er 

følsomme overfor at gro til i gran eller bøg. Man kan udvælge et antal træer, som skal have lov at blive så 

gamle som mulige og derefter stå og ligge til naturligt henfald. Men ved udviklingen til urørt skov bliver 

historien naturligvis anderledes.  

Ideelt set skal de sjældne billearter, som knytter sig til gamle træer, kunne flytte over i en ny egnet bolig, når 

tiden er ude for det første træ som egnet livsmiljø. Det er vigtigt, at der er en naturlig udvikling i skoven. 

Lysbrønde (gaps) 

Generelt er Klinteskoven mange steder en meget skyggepræget skov, hvor skovbunden kun modtager ganske 

få % af det fulde dagslys. For at øge lystilgangen kan man etablere såkaldte ”lysbrønde” (gaps) så 

lystilgangen til skovbunden øges op til måske 15 %  af fuldt dagslys. Der kan peges på muligheden for at 

bortsprænge kronen af nogle træer. Herved vil man både skabe en begyndende træruin og få lysnet skoven. 

Eller stammerne kan kunstigt beskadiges så de med tiden vil gå ud. Hvad enten lysbrønden er opstået 

naturligt f.eks. ved stormfældning, trædød eller ved egentlig træfældning vil det åbne areal blive udsat for et 

kapløb mellem brombær eller andre kraftige urter og nyopvækst af træer. Der går ofte en årrække inden et 

brombærkrat må overgive sig til fordel for opvækst af træer med mindre, der sker en afgræsning. 

Det, der taler for etablering af ”lysbrønde”, er bl.a., at en del billearter foretrækker solbelyste træstammer 

også fordi vi i flere tilfælde har at gøre med arter, der befinder sig på grænsen af deres nordlige udbredelse 

og derfor har de behov for de varmeste lokaliteter  

Skovveje 

Klinteskoven har et udbredt netværk af skovveje og stier langs hvilke man med fordel kunne udvide 

rabatterne og skabe områder med mulighed for en flora som kunne tiltrække mange insekter både 

sommerfugle som biller. Inden for billerne er rækken arter, der tiltrækkes af f.eks. skærmplanter men også af 

hvidtjørn, røn og hyld.  

Vådområder 

En række arter er knyttet til sumpskoven -  som f.eks ved Siesø og Timmersø  - og deres bestande kan 

påvirkes positivt ved at undgå afvanding og tørlægning af skovsumpe, der generelt er i tilbagegang i det 

meste af landet. 

 

Græsning12 

Skoven var tidligere en vigtig ressource for husdyrholdet. Skoven producerede græs, kviste og løvhø, og 

desuden gav den læ og ly for regn og sol. Svedjebrug kombineret med græsning og stævning skabte gradvis 

større og mere permanente åbninger i skovene. Allerede i bronzealderen var skovene mange steder afløst af 

åbne, egedominerede græsningsskove og hasselkrat, og landskaberne indeholdt en mosaik af højskov, krat, 

græsning og svedjemarker.  

                                                      
12

 Kilde Buttenschøn, R.M. (2007): Græsning og høslæt i naturplejen. Miljøministeriet, Skov- og 

Naturstyrelsen og Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, Hørsholm, 2007. 250 

s. ill. 
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I dag er afgræsning af skov igen blevet aktuel bl.a. i forbindelse med at dele af de statslige skove overgår fra 

driftsskove til urørt skov eller biodiversitetsskove, og det har naturligvis medført forskning i hvilke dyr, der 

er bedst egnede til at fremme den proces, og en række praktiske erfaringer er indhøstet de seneste år. Jf. 

f.eks.  

Naturpleje i praksis https://www.hedensted.dk/media/411946/naturpleje_i_praksis_web.pdf  

Buttenschøn, R.M., 2016: Faktaark om Helårsgræsning som driftsgren . Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.  

Græsning og naturpleje https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/graesning-og-

naturpleje/ Med flere henvisninger. 

 

Kendetegn for vildtvenlig skov: 

 Mange lysåbne bevoksninger og træarter, der tillader undervegetation (lystræer). 
 Mange lysninger, skovenge, naturarealer, heder, overdrev mv. 

 Tætte bevoksninger med gode muligheder for dækning. 

 Vildtagre. 

 Mosaikopbygning – stor variation i arter og aldersklasser. 

 Skovdrift, der tager hensyn til vildtet. 

 Større og/eller mindre vådområder 

 Løvtræer og allerhelst lystræer, så bevoksningen i skovbunden har de bedst mulige vækstbetingelser og 

dermed giver dækning. 

 En stor andel af udgåede og gamle træer, der står eller ligger i skovbunden, så de henfalder naturligt. 

 ”Naturlige” vådområder takket være manglende grøftning. 

 Buskfyldte indre og ydre skovbryn med en stor andel af lystræer og en tæt fodpose i bunden. 

Kilde: https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/terraenpleje/vildtvenlig-skovdrift/ 

Jægerforbundets punkter stemmer meget godt overens med de forslag, der vil være med til at fremme 

insektlivet.  

Valgte af dyr til afgræsning afgøres nok mest af økonomi og det praktisk gennemførlige. Personligt finder 

jeg at den mest æstetiske løsning peger på hjorte i skoven og også velegnet ud fra et plejehensyn  

Kvæg 

Kvæg er det foretrukne græsningsdyr i naturplejen, dels 

på grund af dets måde at græsse på, og dels fordi kvæg 

stadig er langt det hyppigste græsningsdyr i Danmark 

og i de fleste tilfælde vil kvæg også i praksis være 

lettest at udsætte og indhegne. 

Hjorte 

Hjorte er drøvtyggere ligesom kvæg og får. Hos hjorte 

og andre vilde drøvtyggere betyder 

drøvtyggerfunktionen, at dyrene kun behøver at være 

ude og søge føde en kortere tid og derefter kan søge i 

skjul, mens drøvtygning foregår. Fordøjelsessystemet er i høj grad styrende for dyrenes aktivitetsrytme med 

skiftende fourageringsperioder og efterfølgende drøvtygning. 

Kronvildt 

Kronhjorten er den største af de nulevende hjortearter i Danmark  

 

Figur 92. Afgræsning i Klinteskoven 

 

https://www.hedensted.dk/media/411946/naturpleje_i_praksis_web.pdf
https://mst.dk/media/145892/faktaark-om-helaarsgraesning-som-driftsgren.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/graesning-og-naturpleje/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/graesning-og-naturpleje/
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/terraenpleje/vildtvenlig-skovdrift/
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Krondyret forekommer naturligt i Danmark. Det indvandrede samtidig med rådyret kort efter sidste istid for 

omkring 10.000 år siden og var vidt udbredt i hele landet indtil midten af 1700-tallet.  

I dag findes der fritstående krondyr i store dele af Jylland og på Sjælland. I Jægersborg Dyrehave er tætheden 

ca. 275 dyr pr. 100 ha. Her udgøres bestanden af en blanding bestående af krondyr, dådyr og sika. 

Krondyr er sociale dyr, der lever sammen i større eller mindre flokke (rudler), afhængigt af årstid. Det meste 

af året lever hjorte og hinder hver for sig. Først i brunsten mødes de to køn for at være sammen i omkring en 

måned.  

Krondyret som naturplejer 

Krondyret er en nøgleart, der gennem sin påvirkning af vegetationen kan skabe levesteder for andre dyr og 

organismer. Når krondyr skræller barken af træer, skabes der levesteder for svampe og insekter og andre 

organismer, der lever af dødt ved. Afbarkningen kan medføre, at der opstår lysbrønde i skovene til gavn for 

planter, insekter, fugle og pattedyr. Ved græsning af bundvegetation holdes grove vækster nede, og der 

skabes variation i plantedækket. Der foreligger meget få oplysninger om effekten af krondyrenes græsning 

på bundvegetation mht. artssammensætning og artsrigdom. I Jægersborg Dyrehave er mange af 

overdrevsarealerne relativt artsfattige og græsdominerede, men det kan i højere grad være et resultat at den 

intensive afgræsning og tilskudsfodring end et udtryk for krondyrs potentiale som naturplejer af artsrige 

plantesamfund. 

Ved et højt græsningstryk, således som det kendes fra Høstemark og Tofte skov i Lille Vildmose samt fra 

Dyrehaven, kan krondyr holde større områder åbne.  

Fritstående krondyr kan formentlig ikke alene holde et større område åbent over en længere tidsperiode, men 

vil typisk »tømme« et lille område for føde og derefter bevæge sig videre til et andet.  

Kronvildt er meget sårbart overfor forstyrrelser. Uforstyrrede områder, som dyrene kan trække sig tilbage til, 

er derfor vigtige for arten, som på det punkt stiller betydeligt større krav end fx råvildt og dåvildt. 

I Danmark opholder kronvildtet sig fortrinsvis i tætte skovkulturer om dagen, så dyrene ses sjældent på åbne 

arealer i dagtimerne. De søger føde i døgnets mørke timer, hvor de ofte opsøger marker med attraktive 

landbrugsafgrøder som fx majs, roer, ærter og kartofler. Her kan de forvolde betydelige skader, da de ofte 

færdes i større rudler (flokke) op til flere hundrede dyr. 

Erfaringer fra blandt andet Tyskland viser, at hvis dyrene har adgang til uforstyrrede åbne arealer, som fx 

vildtagre i skov, langt fra veje og stier, færdes dyrene dér midt på dagen. I Danmark er der langt mellem 

sådanne uforstyrrede steder, og dyrene står derfor ofte i tætte nåletræskulturer. For at fylde maven, eller af 

kedsomhed, skræller de ofte barken af træerne. Det kan betyde store tab for skovejerne. 

I større skove kan der med fordel etableres uforstyrrede områder, hvor menneskers færdsel begrænses til et 

minimum. Områderne bør heller ikke drives af på jagterne. Det giver kronvildtet den nødvendige ro, og man 

får en sundere og mere standfast bestand. 

Dåvildt 

Dådyr er en nok den mest udprægede græsser af de danske hjortearter. Dåvildt er en af de hjortevildtarter, 

der har lettest ved at tilpasse sig menneskelig aktivitet. Ligesom de fleste hjortearter er dåvildt mest aktiv 

morgen og aften. På steder hvor dyrene har fred, kan de dog være aktive hele dagen. 

Dåvildt har ikke som kronvildt brug for store, sammenhængende skovarealer. Dyrene trives bedst i områder 

med en blanding af skov, hegn og åbne landskaber. Bedst er lysåben løv- eller blandingsskov med et godt 

plantedække i bunden. Dåvildtet vil formodentlig søge områder uden for skoven. 

Dådyr æder også en vekslende mængde af vedplanter, herunder også gerne birk. Der er også tydelig browse-

effekt på rødgran.  
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Sika 

Sikahjorten ligner kronhjorten en del, blot er den betydeligt mindre. 

Sikaen er først kommet til Danmark år 1900, hvor den blev indført som dyrehavevildt på Sjælland. I andre 

lande, har sikahjorte bredt sig og medfører stedvis et højt græsningstryk, der giver problemer for skovbrug 

og skovudvikling.  

Sikahjortens fødevalg koncentrerer sig overvejende om græsser, men knopper og skud spiller en betydelig 

rolle som fødekilde først på sommeren. Sikahjorten ynder at æde bark fra nåletræer. Om vinteren græsser 

sika i højere grad end de andre hjortearter på rød- og ædelgran samt grove vækster som mose-bunke og 

skavgræs. 

Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening ønsker en stigende selvreproducerende bestand. Dansk 

Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse accepterer sika i den 

danske natur. 

Råvildt 

Rådyret er den mindste af de danske hjortearter med en skulderhøjde mellem 65-75 cm. Vægten for en 

gennemsnitsbuk er ca. 24 kg og for en rå lidt mindre. 

Rådyr som naturplejer 

Rådyret er ikke et socialt dyr på samme måde som dådyr og krondyr, og dets sociale adfærd gør det uegnet 

til at leve i indhegninger, med mindre disse er meget store. Det stigende antal rådyr de seneste år har en vis 

naturplejeeffekt ved at hæmme tilgroning af kær og 

moser.  

Visenter 

Ved Svinemosen på Bornholm er udsat europæiske 

bisonokser, også kaldet visenter. Dyrene er under 

hegn, men har cirka 200 hektar at bevæge sig på. 

Bisonflokken på seks køer og en tyr ankom til 

Almindingen fra Polen i juni 2012. Allerede året efter 

kom den første kalv til verden, og siden da er flokken 

vokset hvert år. Bisonerne udfylder en ledig plads i 

naturen, fordi Bornholm ikke har store dyr, som 

kronhjort, vildsvin eller bævere, der ved deres adfærd 

skaber lysåbne områder i skoven. 

Bison er en nøgleart ligesom kvæg og krondyr og vil kunne skabe en mere kompleks skovstruktur og flere 

levesteder for vilde dyr og planter De store dyrs påvirkning af skoven sikrer både en skov med forskellige 

træer, der varierer i alder og størrelse, og bidrager til at skabe områder med naturtyper, som er så godt som 

forsvundet fra de danske skove. Naturtyper som er hjemsted for en mængde både urter og insektarter, der 

ellers ikke ville overleve.  

Der har dog været nogle problemer med parasitter hos visenterne. 

Udsætning af visenter er en omkostningskrævende løsning, der kræver store arealer også med plads til åbne 

områder, der også skal være et stærkt og højt hegn, men hvis økonomien kunne etableres og hvis området 

kunne udpeges, ville det være et godt bud – måske det bedste - til naturpleje.. 
13

 

                                                      
13 https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-er-som-gaa-paa-skattejagt-med-en-smule-frygt 

 

 

Figur 93. Visenter i Almindingen, Bornholm 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-er-som-gaa-paa-skattejagt-med-en-smule-frygt
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Får 

Fåret kom til Danmark sammen med tamkvæget 

og geden for omkring 6000 år siden.. Fårets 

oprindelige habitat var busksteppen, hvor 

dyrene skulle finde føden mellem tornede 

buske. 

Får kan græsse helt tæt på jordoverfladen og 

efterlade en plantevækst på få centimers højde. 

Får æder gerne planter med en let bitter smag, 

som findes i mange af de urter, der undgås af 

kvæg. I det hele taget foretrækker får urter frem 

for græs og æder deres blade og blomsterstande 

og hæmmer dermed mange urters overlevelse. 

Fåregræsning resulterer derfor i en mere 

græsdomineret og artsfattig vegetation end kvæg- og hestegræsning.  

Får æder gerne de fleste løvtræer og buske, bortset fra vorte-birk, der kun græsses i beskedent omfang. 

Enebær og andre nåletræer vrages ofte, men under særlige forhold kan får finde på at græsse på nåletræer; 

det kendes bl.a. fra forsøg med fåregræsning i juletræsplantager. I Sverige er får kendt for at æde større 

mængder af enebær. Tilvænning og sammensætning af tilgængeligt foder har således også hos får stor 

betydning for deres fødevalg.  

Heste 

Hesten har haft et dårligt ry som naturplejer, især på grund af dens slidpåvirkning, men hesten er i høj grad 

egnet som naturplejer på mange typer af naturarealer.  

Hesten er ligesom kvæg en udpræget græsser. Foderet udvælges primært ved hjælp af lugte- og smagssansen. 

Den foretrækker græsser og vrager i vid udstrækning blomstrende planter. Den vælger flere forskellige arter 

end kvæg, men fravælger også flere forskellige arter, herunder arter der indeholder giftige forbindelser, som 

f.eks. perikum, opret kobjælde og brandbæger. Vedplanter græsses kun i begrænset omfang, og mange arter 

af træer og buske vrages helt, også selvom der er tale om friske træspirer. Dog kan heste få smag for 

barkgnavning og på den måde aflive selv store løvtræer. Afbarkning finder især sted under saftstigning om 

foråret. Barkskrælning kan optræde, selvom der er rigeligt med frisk græs. Heste græsser ikke så jævn som 

kvæg, og her kan der også være fordele i samgræsning med kvæg, eller ved at heste græsser efter kvæg. 

Geder 

Geden har ligesom fåret en bevægelig overlæbe og 

et smalt hoved, der gør det muligt at selektere 

føden meget præcist. Den har et meget stærkt 

mundepithel, der gør, at den kan æde planter med 

torne som for eksempel brombær, roser og tidsler. 

Geden kan nå at græsse op til en højde på 2 meter. 

Geden vælger den mest næringsrige del af 

vegetationen, men har desuden behov for en del 

strukturrigt foder. Den græsser normalt jævnt og 

tæt på græsgange uden træer og buske, men 

græsser ikke så tæt på jordoverfladen som får. 

Geden foretrækker at græsse buske og høje urter 

frem for græs, og kan præcist selektere f.eks. blomster og frugter fra stikkende buske. Geden æder mange 

forskellige vedplanter og æder meget gerne træer og buske som ær, ask, eg, alm. røn, tjørn, hyld, pil, 

 

Figur 94. Fåregræsning i Klinteskoven 

 

Figur 95. Geder i Jydelejet 
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brombær og roser. Den æder også gerne dunet gedeblad og enebær, mens bøg græsses i mindre omfang eller, 

hvor der er tale om ældre træer, helt vrages. Geden er langt mere effektiv som kratrydder end de øvrige 

husdyr. 

Igangværende undersøgelser i Sydtyskland viser, at 3-4 geder pr. 20-30 stk. kvæg reducerer tilgroning med 

træer og buske betragteligt.  

Publikumsorienterede biodiversitetsstier 

Det kunne være interessant og publikumsvenligt at etablere en ”biodiversitetssti” gennem Klinteskoven med 

en række oplysende skilte undervejs; måske en idé som Geocenter Møns Klint kunne arbejde videre med. 

Der findes allerede opstillet nogle tavler f.eks. ved Timmesø bjerg.  

Forslag 1: Lille Ørnebjerg (Naturpleje) – Hylledalsvej ved Uglemose (Elleskov)– Sandskredsvej til 

Sandskredsfald (Klintens dannelse)– Grimdalsvej til Havrelukke (stengærdet) evt. mod syd ad ridestien over 

Åsen til Geo Center Møns Klint. (Klinten som udflugtsmål) 

Forslag 2: Geo Center Møns Klint. – Sandfaldet - Shelterplads  - Timmesøbjerg (tilflugtsborg)  

Siesø/Timmesø (Ellesump -  –– Kalsterbjerg (træruin/urørt skov) – Karensby (arkitektur)- Hvide Bjerg 

(Overdrev i skoven) – Høvblege. (aftale med Klintholm/Scavenius) 

Adgang også for gangbesværede herunder også barnevogne må kunne medtænkes. 

Høvblege 

 

På Høvblege findes ni vilde orkide-arter og andre sjældne planter, der trives godt i det åbne, bakkede terræn 

på grund af det høje indhold af kalk. På de sydvendte solskråninger ligger kridtet helt oppe i jordoverfladen. 

Området blev fredet i 1917. Jorden er forholdsvis uegnet til dyrkning af afgrøder og har derfor ligget som 

græsningsareal i over 100 år. 

På Høvblege finder man også sommerfuglen sortplettet blåfugl. Stedet er et af de sidste sikre lokaliteter i 

Danmark, hvor sommerfuglen findes. Her findes også en særlige variant af den smukke kejserkåbe-hun, 

Valesina. 

 
Figur 96. Høvblege maj 2017 
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Naturstyrelsen overtog Høvblege sammen med Mandemarke Bakker i 1992.  Siden er der gjort en stor 

indsats for at undgå at området gror til med buske og træer, bl.a. ved at området afgræsses af kvæg tilhørende 

en lokal afgræsningsforening. 

 

Græsning på Høvblege med Galloway-kvæg 

Store arealer på Høvblege er blevet ryddet - eller tyndet - for træopvæksten som et led i det LIFE-projekt, der 

også har omfattet Jydelejet m.m. Formålet med det er at genskabe gunstig bevaringsstatus for de yderst 

værdifulde overdrev, for at den helt specielle 

flora og fauna kan få plads, lys og luft til at 

udfolde sig, og at de mange truede arter få 

forbedrede muligheder for deres fremtidige 

eksistens.  

I "Høvblegedal" skal der være efterårs- og 

evt. vintergræsning. Der må først åbnes op 

efter frøsætning. Der græsses tillige med får 

fra medio august til senest marts.  

På "Mandemarkefolden" kan der græsses 

hele året, især i vækst-perioden hvor der ikke 

græsses på "Høvblegedal". 

"Trekanten" skal sommergræsses, 1/6 - 30/9, 

og der kan tages høslet. 

"Høvblegefronten" skal normalt kun græsses med får, dog kan der evt. afhængigt af tilvæksten foretages en 

moderat vintergræsning i en kortere periode. 

I "Frøavlsbevoksningen" kan der laves begrænset afgræsning i samme periode som der græsses på 

"Trekanten". Det er vigtigt at der ikke sker bid på træer og buske på arealet. 

Hovedparten af Mandemarke Bakker er/har været gødet og vegetationen derfor artsfattig. Der findes dog 

endnu ugødede partier hvor man kan finde bl.a. Tyndakset Gøgeurt, Hulkravet Kodriver, Hedelyng og 

Tornblad. Mandemarke Bakker er afgræssede jf ovenstående. 

Hele området er fredet. Der er offentlig adgang. Det er tvivlsomt om den bevaringsværdige vegetation på 

Høvblege vil kunne tåle afgræsning. Fortsat udbredelse af visse krat bør bekæmpes. Der bør foretages høslet 

på Høvblege, og det afslåede materiale bør fjernes. Gødskning i Mandemarke Bakker bør ophøre (er 

ophørt?) og kvæggræsning opretholdes. (Kilde: Bevaringsplan for Overdrev i Storstrøms amt, 1992). 

 

Undersøgelsens omfang 

På Høvblege, har der i 2017 været anvendt malaisefælder på skift 4 steder. Der har endvidere være anvendt 

faldfælder flere steder og ophængt ananas. 

Og den velkendte ”bavianmetode” har naturligvis også været taget i anvendelse, hvor der vendes sten og 

rives i jordoverfladen. Ligesom den uundværlige 

ketsning naturligvis også har været anvendt. 

Løbebiller (CARABIDAE) 

Hvælvet løber, Carabus convexus Fabr. 

 

Figur 98. Hvælvet løber (Carabus convexus Fabr.) 

 
Figur 97. Høvbleges græsningsområder 

 

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Storstroem/Naturpleje/
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Hvælvet løber (15-19 mm) lever på åben, tør, leret, sandet eller gruset bund. Den forekom tidligere ret 

hyppigt på dyrkede jorder, men den findes nu fortrinsvis på varme overdrevslokaliteter samt i råstofgrave og 

i skovlysninger.  

Arten er ikke sjælden i det sydøstlige Jylland og på øerne, men mangler i Vest- og store dele af Nordjylland. 

Tilgroning er formentlig den væsentligste negative faktor på artens nuværende biotoper. Tidligere har 

driftsændringer i landbruget (herunder brug af pesticider) antagelig været årsag til artens tilbagegang i 

agerlandet. Da arten er uvinget og derfor har begrænset spredningsevne, anses fragmentering af levestederne, 

med deraf følgende isolering af populationer til følge, ligeledes for at være en alvorlig trussel (Gärdenfors 

2002). En han er set i faldfælde på Høvblege 15.5.2018. Hvælvet løber vurderes som næsten truet, NT.  

Lille korsløber Panagaeus bipustulatus (Fabr.) 

Lille korsløber (6,7–7,7 mm) lever på solåben, tør bund 

med spredt vegetationsdække, på overdrev, tørre 

græsmarker, i solvendte skovbryn o.lign. 

Arten er sjælden. Fra Jylland foreligger kun enkelte 

fund, mens arten er mere udbredt i de østlige og 

sydøstlige egne af landet og f.eks. udbredt i B. 

Høvblege er et typisk sted for arten og her fundet bl.a. 

24.5.2018 i faldfælde. Der er ikke tegn på tilbagegang 

for lille korsløber. Da den er sjælden og kun er fundet på 

et lille antal lokaliteter efter 1960, vurderes den som 

næsten truet, NT, tæt på at opfylde kriterierne for sårbar, 

VU. 

Slank kalkløber Ophonus rupicola (Sturm) 

Slank kalkløber (Længde 7,2-8,5 mm) lever på 

lysåben, tør og varm, gerne kalkholdig eller leret bund 

med spredt vegetation. Arten er meget sjælden, kun 

kendt fra følgende lokaliteter: LFM: Gedser 1887; 

Høje Møn, bl.a. Høvblege, fundet mange gange siden 

1861 og frem til i dag; bl.a. 8.6.2013 (K.B. Nielsen 

leg.) hvilket bekræfter at denne sjældne art stadig 

findes på Høvblege. Hjelm Kobbel 2000. SZ: Klinteby 

Klint, i antal 1978, og i 2005. NWZ: Overby 1979. B: 

Sose, flere gange siden 1894 og frem til ca. 1985. 

Rødlistevurdering: moderat truet (EN). 

Azurblå kalkløber Ophonus azureus (Fabr.) 

Azurblå kalkløber (Længde 6,2-8 mm.) lever på 

lysåben, tør og varm kalk- eller lerbund med spredt 

vegetationsdække, fx på sydvendte skrænter, 

brakmarker og overdrev. Arten er meget sjælden, 

fundet på flg. lokaliteter: SJ: Jels 1897. F: Ærø 1964 og 

1984 (Voderup Klint). B: Sose & Arnager, flere fund 

og ofte i antal; ved Sose sidst fundet 2008. LFM: Høje 

Møn, regelmæssige fund og ofte i antal 1863-1941; 

men sidst registreret herfra i 1980'erne og undersøgelsen har ikke givet yderligere fund. Azurblå kalkløber er 

efter 1960 kun fundet på 3 lokaliteter, og såvel forekomstarealet som areal og kvalitet af dens habitat 

vurderes at være i fortsat tilbagegang. I Danmark er hidtil kun den kortvingede form registreret. Dette tyder 

 
Figur 100. Slank kalkløber Ophonus rupicola (Sturm) 

 

 

Figur 101. Azurblå kalkløber Ophonus azureus (Fabr.) 

 
Figur 99. Lille korsløber Panagaeus bipustulatus (Fabr.) 
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på, at arten i Danmark har en begrænset spredningsevne, og at der ikke er udsigt til, at de danske bestande 

kan få tilført individer udefra. Artens rødslistestatus er derfor ikke nedkategoriseret Azurblå kalkløber 

kategoriseres moderat truet, EN. 

Sort sandløber Harpalus serripes (Quens.) 

Sort sandløber (8,5-11 mm) lever på lysåben, tør og 

varm sand- og grusbund med spredt 

vegetationsdække, især på sydvendte kystklinter og 

skråninger nær havet.  Bortset fra et enkelt fund fra 

Hjørring (NEJ), 1917, foreligger der kun fund fra 

Østjylland, fra det sydlige Djursland og sydpå, samt 

fra Øerne. I Østdanmark er arten udbredt og mange 

steder talrig. da arten er udbredt, med tilsyneladende 

stabil bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, 

LC, selvom i al fald nogle af de habitater, den lever i, 

er i tilbagegang. 

LEIODIDAE 

"Slimsvampebiller" Anisotoma castanea (Hbst.) 

Anisotoma castanea (3,2-3,8 mm) er sjælden, men fundet i hele 

landet undtagen NEJ og B. Findes f.eks. i gammel eg (Quercus 

sp.), i svamp på bøgestubbe, på svovlporesvamp (Polyporus 

sulphureus), under birkebark og i slimsvampe på granstubbe, 

egestubbe eller i lærkestubbe. Findes især i juni og august. Fundet 

på Høvblege (J. Pedersen, 1999). 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

Catops grandicollis Er. 

Catops grandicollis (3,5-4 mm) er en ret sjælden og interessant art, der sandsynligvis er knyttet til muse-, 

muldvarpe-, ræve- og grævlingeboer og -gange; undertiden ved aftenketsning (f.eks. 29/9); i antal 28/8. 

Dette ældre fund fra 5.5.1984 er refereret i Ent. Medd.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

Dværgbiller (PTILIIDAE) 

Ptiliolum fuscum (Er.) 

Ptiliolum fuscum (0,68-0,73 mm) er ret sjælden og er ikke fundet i SJ, WJ, NWJ eller B. Fundet på 

Høvblege 6.5. 1984 (G. Pritzl). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997).  

Rovbiller (STAPHYLINIDAE) 

Eutheia plicata (Gyll.) 

Eutheia plicata (1,5-1,8 mm) er sjælden og ikke fundet i NWJ, NEJ, NWZ og NEZ ikke efter 1960. Findes i 

tuer af rød skovmyre (Formica rufa) og myren (F. pratensis), undertiden også hos F. exsecta, oftest langs 

kanten af tuerne enten ved sigtning af løv o.lign. eller ved aftenketsning (f.eks. fundet i antal 30/5), men dog 

også undertiden i tuen. Fundet 6.5.1984 på Høvblege (G. Pritzl leg,) Imago er hyppigst maj-juni, og i august. 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997) 

Brachygluta helferi (Schm.).  

 
Figur 102. Sort sandløber Harpalus serripes (Quens.). 

 

 

Figur 103. Anisotoma castanea (Hbst.) 
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Brachygluta helferi (1,4-1,6) er ret sjælden men ret udbredt. Den er ikke fundet i WJ efter 1960 og ikke i 

NWJ. Ved bredden af brakke og salte vande, på strandbredder og marskbund, mest under tang. Maj-juni, i 

antal 18/4, 5/5, 18/7; er aftenketsjet i juni. Fundet på Høvblege 1998 (J. Pedersen). Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997)  

Anotylus mutator (Lohse) 

Anotylus mutator (3,5-4,5 mm) er ret sjælden og ikke fundet i WJ NWJ, NEJ og B. Den er fundet på 

Høvblege 29.5.1983 (G. Pritzel, V. Mahler). Den findes bl.a. i heste og hjortegødning. Arten vurderes ikke-

truet (Rødliste 1997). 

Bisnius (Philonthus) parcus (Sharp) 

Bisnius parcus er ret sjælden. Den er ikke fundet i NWJ og NWZ. Den findes bl.a. i gødning f.eks. efter 

hjorte og høns. Fundet på Høvblege 28.7.2000 (J. Pedersen) Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Ischnosoma longicorne (Mäkl.) 

Ischnosoma longicorne (4-5,5 mm) er udbredt men sjælden. Den optræder på fugtig skov-og engbund, i løv, 

mos og opskyl. Marts-december. Den er ikke fundet i NWJ, NWZ og B. Fundet på Høvblege 1979 (Mich. 

Hansen). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Stenus ochropus Kiesw. 

En meget sjælden (3 - 3,5 mm) art. Fundet på Ristinge klint (før 

1960), I nyere tid ved Guldborgsund, Høvblege på Høje Møn, 

Galgebakkerne ved Næstved. På høj, solåben kridt-, sand- eller 

grusbund, ved planterødder  

De omtalte eksemplarer er fra hhv. 20. august 1951 (F. Larsens 

samling) og 25. august 1978 (Mich. Hansens samling) Arten 

vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Astenus immaculatus Steph. 

Astenus immaculatus (3,5-4 mm) er sjælden men ikke 

rødlistevurderet (NE). Hyppigst i vore sydlige egne. F.eks.: 

Dovns Klint, Æbleø. Hestehave mose ved Tranekær, Viemose, 

Roden skov, Frejlev, Frostrup skov, Engestofte mose, 

Færgemarkskoven ved Guldborg L., Glænø, Vemmetofte 

Dyrehave. Høvblege 1999 (J. Pedersen, Ent. Medd.) Også 

fundet på Bornholm i egeskov. På fugtig skov- og mosebund 

under løv, i fugtige grøfter ved græstuer og undertiden i 

kompost i haver. 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Paederus littoralis Grav. 

Paederus littoralis (7,5-8 mm). Ret sjælden og stedegen 

Ikke fundet i Jylland og i NWZ. Hyppigst på Fyn, i det 

sydlige Sjælland og på Bornholm. F. eks.: Ristinge 

klint, Dyreborg på Fyn, Redsle, Knuthenborg, Høvblege 

(på ret tør kridtbund ved planterødder sammen med 

Scopaeus minutus), Lyngby Åmose; Sose mølle (ved et 

vandhul). Ved søer, moser og åer, på stranden og på 

åben ret tør bund.som marker og skovkanter. Den er et 

 

Figur 104. Stenus ochropus Kiesw. 

 
Figur 105. Astenus immaculatus Steph. 

 

 

 

Figur 106. Rødvinget møgrovbille Philonthus nitidus (Fabr.) 
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rovdyr. Ofte finder man flere eksemplarer sammen. Fundet ret hyppigt på Høvblege 27.5.2010 og senere i 

faldfælder (Mog.H.)  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Rødvinget møgrovbille, Philonthus nitidus (Fabr.) 

Rødvinget møgrovbille (11-13 mm) er let kendelig fra alle vore andre Philonthus-arter ved vingedækkernes 

farve. Arten er udbredt, men ikke almindelig. Fundet i hele landet i F dog ikke efter 1960. Især på åben bund 

ved gødning og kompost, men også på skovbund, f.eks. i svamp.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Bisnius parcus (Sharp).  

Bisnius parcus (7-8,5 mm) er ret sjælden, men fundet i 

de fleste distrikter undtagen NWJ og NWZ. Det 

afbildede eksemplar er fra 29. juli 2000 (Mich. Hansen 

samling). Findes undertiden i kompost, i ådsler eller 

gødning især efter duer og høns. 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Philonthus coprophilus Jar.  

Philonthus coprophilus (6,5-8 mm) Høvblege, 1 ♂ 

12.9.2003, i kogødning på overdrev, sammen med 

Philonthus alpinus, cruentatus og parvicornis (K. Arevad 

leg. et det., V. Mahler affid.). 1. fund i Danmark. Det er 

en sydlig art, der har sin hovedudbredelse omkring 

Middelhavet, men med sporadiske fund nordpå til 

Letland, Litauen, Nordtyskland (Lauenburg 1958) og 

England (kun 4 eks., senest i 1950), så det danske fund er 

ret overraskende. I udlandet er arten fundet i gødning og 

rådne svampe samt ved ådsel. (Fund af biller 2003). Arten 

er ikke endnu rødlistevurderet. 

Quedius semiaeneus Steph. 

Quedius semiaeneus (7-7,5 mm) er sjælden. Den findes 

især i juni-oktober i opskyl på enge og strandbredder, på 

sandbund ved planterødder og i kompost. Fundet på 

Høvblege 28.7.2000 (J. Pedersen).  Arten vurderes ikke-

truet (Rødliste 1997) 

Ischnosoma longicorne (Mäkl.)  

Ischnosoma longicorne (4-5,5 mm) er udbredt, men 

sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Brakør, Ørnsø, Ålborg; Odense, 

Nykøbing F., Engestofte mose, Møn, Bøllemosen, St. 

Dyrehave (f. eks. Sortedam), Gårdsted mose ved Esrum, 

Jægerspris Nordskov. Findes på fugtig skov-og engbund, 

i løv, mos og opskyl. Marts-dec. og ofte sammen med 

denne. Høvblege 1979 (Mich. Hansen) Arten vurderes 

ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

 

Figur 109. Philonthus coprophilus Jar. 

 
Figur 108. Quedius semiaeneus Steph., 

 

 

 
Figur 107. Bisnius parcus (Sharp). 
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Aleochara tristis Grav. 

Aleochara tristis (5-6 mm) er sjælden og er ikke fundet i SJ (efter 1960) WJ, NWJ, SZ. Den findes i gødning, 

bl.a. ko- og fåregødning, oftest på åben bund; undertiden ved henrådnende plantedele eller i opskyl. Fundet 

på Høvblege i hestegødning 2011 (K. Arevad), og 10.6.2017 (Morten Kofoed Hansen, leg., J. Pedersen det.). 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Amarochara umbrosa (Er.). 

Amarochara umbrosa (2,2-2,6 mm) er meget sjælden. I nyere tid er den kun fundet i EJ. Den forekommer 

dels i løv og opskyl ved søer og skovmoser, dels på sand-, grus- og kridtbund, f.eks. undertiden i antal i 

sandgrave. Muligvis søger den til gange af mus eller andre pattedyr. Senest fundet  Høvblege 1.8.1937 (coll. 

Z.M.). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Acrotona muscorum (Bris.) 

Acrotona muscorum (1,4— 1,8) findes på fugtig eller halvfugtig bund ved henrådnende plantedele, gødning, 

ådsel og svamp samt i kompostbunker. I Tyskland navnlig fundet ved fugleådsler. Den voksne bille er 

fremme maj-september. 1. fund i Danmark: Høvblege ved Busene, 13.4.1984 (G. Pritzl) og senere, f.eks. en 

del eks. 10.6.1984 (G. Pritzl, M. Hansen, V. Mahler); under mos og i udlagt hønsegødning, både på 

soleksponeret kridtbund og på stærkt skyggede partier, sammen med bl.a. Scopaeus minutus og Leiodes 

badia. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Torbister (SCARABAEIDAE) 

Glat skarnbasse Trypocopris vernalis (L.) (14-20 mm) optræder 

ofte i antal i faldfælderne på Høvblege. Arten holder da også 

gerne til på varm, åben bund hvor den søger til bl.a. kogødning. 

Glat skarnbasse har formentlig været i tilbagegang i nyere tid. 

Dokumentation herfor er imidlertid usikker. Forringet 

habitatkvalitet (tilbagegang for græssede overdrev m.v.) samt 

ændringer i dyrehold i landbruget har formentlig evt. sammen 

med brugen af veterinærmedicin (ormemidler)? påvirket artens 

hyppighed på landsbasis i negativ retning. Den vurderes derfor 

som næsten truet, NT. Den er ret almindelig, men er endnu ikke 

fundet i NWZ og i B. 

Aphodius (Eupleurus) subterraneus (L.) 

Aphodius subterraneus (6-7 mm) forekommer på 

åben, noget tør bund. Den lever i gødning, især ko- 

og fåregødning. Aphodius subterraneus var tidligere 

kendt fra en del lokaliteter spredt over det meste af 

landet. Den er i nyere tid blevet markant sjældnere 

og er gået tilbage i såvel forekomstareal som 

udbredelsesområde. Efter 1960 er arten kun fundet 

på i alt 5 lokaliteter på Lolland-Falster og på 

Bornholm, senest ved Hyllekrog, 1994. Også i vore 

nabolande har arten været i meget kraftig 

tilbagegang (jf. Roslin, Forshage, Ødegaard, Ekblad 

& Liljeberg, 2014). Dette fund er fra 18.8.2016. 

Rødlistevurdering: moderat truet (EN). 

Efterårsmøgbille, Aphodius (Chilothorax) paykulli Bedel 

 
Figur 111. Eupleurus (Aphodius) subterraneus (L.) 

 

 

Figur 110. Glat skarnbasse Trypocopris vernalis (L.) 
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Efterårsmøgbille (3-4,5 mm) forekommer især på skovbund, men også i enge, på overdrev m.v. Den lever i 

gødning, især hjorte-, men også i fx fåre- og hestegødning. Arten er meget udbredt og er efter 1960 fundet i 

alle egne af landet undtagen på Bornholm, men den er ikke almindelig. Fundet på Høvblege 1989 (J. 

Pedersen). Rødlistevurdering: ikke truet (LC). 

Skinnende møggraver, Onthophagus coenobita 

(Hbst.) 

Skinnende møggraver (6-10 mm) forekommer især på 

lerblandet bund, både på åbne overdrev og på lysåben 

bund i skove. Den lever i gødning, bl.a. ko-, fåre-, 

heste- og hjortegødning. Arten er udbredt og ikke 

sjælden i de sydøstlige egne af landet; den er meget 

lokal og sjælden i Jylland.  Især for- og eftersommer, 

undertiden i antal. Udbredt på LFM. 

Rødlistevurdering: ikke truet (LC). 

Klinteoldenborre, Omaloplia nigromarginata (Hbst.) 

Klinteoldenborre (5-7 mm) er meget sjælden og kun 

fundet på Høje Møn, på solåbne, tyndt bevoksede, 

sandede og kridtblandede skråninger oven for Taleren, 

i Sandfald og især på Høvblege (bl.a. 7.7.2017)  og i 

Jydelejet (5.7.2017 P. Stadel). Den er fremme i juni-

juli, hvor den kan ketsjes. Sværmer i varmt solskin fra 

kl. ca. 10 til kl. ca. 15. Arten er truffet ædende på 

Havtorn (Hippophaës rhamnoides), hvis løv den 

gnaver fra fladen, ikke fra kanten. Høvblege bl.a. 

Rødlistevurdering: arten vurderes som moderat truet, 

EN 

Stumpbiller (HISTERIDAE) 

Saprinus lautus Er. 

Saprinus lautus (4 mm) fundet i faldfælde på toppen af Høvblege. Det er det første fund af arten i Danmark. 

Arten findes i Mellemeuropa, men er overalt meget sjælden.  

DASCILLIDAE 

Moseblødbille, Dascillus cervinus (L.) 

 Moseblødbille (10-12 mm) lever på enge og i moser. 

Den voksne bille findes på buske og i urtevegetation, 

larven lever i jorden, hvor den begnaver planterødder. 

Arten er ret udbredt, men temmelig sjælden, og den er 

gået stærkt tilbage i nyere tid. Der foreligger mange 

ældre fund, fordelt over hele landet. Efter 1960 er den 

kendt fra ca. 20 lokaliteter i distrikterne WJ, NWJ, 

NEJ, LFM, NWZ, NEZ, B. Høvblege 8.6.2016. Arten 

er vurderet som næsten truet, NT. 

Pragtbiller (BUPRESTIDAE) 

 

 
Figur 113. Klinteoldenborre, Omaloplia nigromarginata (Hbst. 

 

 

Figur 112. Skinnende møggraver Onthophagus coenobita (Hbst.) 

 

 
Figur 114. Moseblødbille Dascillus cervinus (L.) 

 

https://www.fugleognatur.dk/artintro.aspx?ID=12261&dknavn=Moseblødbille&latin=Dascillus%20cervinus
https://www.fugleognatur.dk/artintro.aspx?ID=12261&dknavn=Moseblødbille&latin=Dascillus%20cervinus
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Strandpragtbille, Aphanisticus pusillus (Oliv.) 

Strandpragtbille (2,5-3 mm) lever på moderat tør eller halvfugtig, lysåben sandbund, oftest ved kysterne. 

Den yngler i arter af halvgræsfamilien (Cyperaceae), bl.a. i siv (Juncus sp.), vist også i arter star (Carex sp.). 

Larven minerer i stænglerne. Arten er udbredt og ikke sjælden i de østlige egne af landet, bl.a. langs kysterne 

på Sydlolland og i Nordvestsjælland, men er sjælden i Jylland. Arten er rapporteret fundet 7.9.1974 (G. 

Pritzel, 4. tillæg 1975). Rødlistevurdering: ikke truet (LC). 

Især på solåben, sandet bund på Marehalm (Leymus arenarius) og andre græs- eller halvgræsarter, i 

hvis stængler larven antagelig lever. Juni-sept., hyppigst fundet i juni. I Tyskland er arten både 

fundet på tør og på fugtig bund. I England er den bl. a. fundet på sort skræne (Schoenus nigricans). 

Imago overvintrer. Iflg. Hering 1957 I: 239, 571, II: 955 lever larven til A. distinctus Perr., A. 

emarginatus Oliv. og A. elongatus Villa i blad- eller stængelminer på Juncus sp. (Siv), Carex sp. 

(Star) og Schoenus (Skræne); minen begynder med 

en aflang, laksort plet som hos Trachys. 

Blåhatpragtbille, Trachys troglodytes Gyll. 

Blåhatpragtbille (2,6-3 mm) forekommer især på 

overdrev og i skovlysninger, på blåhat (Knautia 

arvensis), djævelsbid (Succisa pratensis) og skabiose 

(Scabiosa sp.). Larven minerer i bladene. Arten er ret 

udbredt, men temmelig sjælden. Efter 1960 er den 

fundet på i al fald 15 lokaliteter fordelt på det meste af 

landet. Høvblege 7.4.1979 (G. Pritzl leg.). 

Rødlistevurdering: ikke truet (LC). (Dette eks. Mich. 

Hansen leg.) 

Ildfluer (LAMPYRIDAE) 

Sankthansorm, Lampyris noctiluca (L.) 

Sankthansorm (11-12 mm) lever især i moser og fugtige 

enge, oftest på noget skygget bund; sjældnere 

forekommer den på mere tørre biotoper, på overdrev og 

lign. Arten er udbredt, men ikke almindelig. Findes af og 

til på Høvblege (flere samlere). 3 larver 15.5.2018 i 

faldfælder. Rødlistevurdering: ikke truet (LC). 

Myrebiller (CLERIDAE) 

Løvtræsmyrebille, Opilo mollis (L.) 

Løvtræsmyrebille (13-20 mm)  lever i skov, på helt eller 

delvist udgåede stammer og grene, helt overvejende af 

løvtræer. Den jager vedborende insekters larver. Arten er 

udbredt og ikke sjælden i de østlige egne af landet, lokal 

og sjælden i Jylland. Fundet på Høvblege 10.7.2017 i 

malaisefælde. Rødlistevurdering: ikke truet, LC. 

Rødbrystet koprabille, Necrobia ruficollis (Fabr.) 

Rødbrystet koprabille (6-9 mm) lever af tørre ådsler og 

er i Danmark tidligere især fundet synantropt, i garverier 

og kød- og benmelsvirksomheder. I de senere år er arten 

 

Figur 116. Sankthansorm Lampyris noctiluca (L.) - Larve 

 

Figur 117. Løvtræsmyrebille Opilo mollis (L.) 

 

Figur 115. Blåhatpragtbille Trachys troglodytes Gyll. 
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fundet en del steder i det fri, både i skov og på lysåben jordbund, efter 1960 således i: WJ: Ejstrupholm. F: 

Æbelø. LFM: Store Musse; stranden ved Bøtø Plantage; Høvblege 28.7.2000 (J. Pedersen); Ulvshale. NEZ: 

Peberholm. 

Rødlistevurdering: ikke truet, LC. 

Rødbenet koprabille, Necrobia rufipes (Deg.) 

Rødbenet koprabille lever af kopra - tørret kokosnød - og 

af tørre ådsler. Den er især fundet synantropt, i fabrikker, 

der fremstiller foderkager, i garverier, kød- og 

benmelsvirksomheder og lign., især i de senere år er 

arten tillige fundet i det fri. Arten er ret lokal og 

temmelig sjælden; efter 1960 er den kendt fra: SJ: 

Gammel Pøl, i svinestald. EJ: Nr. Snede. WJ: Billund. 

LFM: Bøtø Plantage; Nykøbing F.; Høvblege ved Møns 

Klint, 28.7.2000 (J. Pedersen) talrig på død ko; Ulvshale. 

SZ:Vordingborg, ved ådsel på losseplads; Knudsskov, på 

død sæl ved stranden. NEZ: Peberholm; Asserbo. 

Rødlistevurdering: ikke truet, LC. 

Glansbiller (NITIDULIDAE) 

Meligethes lugubris Sturm  

(1,6–2,2 mm) En sjælden glimmerbøsse. SJ (før 1960), WJ, F og LFM Halk, Stursbøl; Jydelejet og 

Høvblege. På tør sandbund, i blomster af smalbladet timian (Thymus serpyllum). Arten vurderes 

opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Meligethes exilis Sturm 

(1,6–2,2 mm) Sjælden og tilsyneladende i tilbagegang i nogle distrikter. I blomster af smalbladet timian 

(Thymus serpyllum)., måske også af Lotus. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Glatbiller (PHALACRIDAE) 

Phalacrus substriatus Gyll. 

Den foretrækker vistnok sandbund og forekommer 

hyppigt i fyrreskove. Den lever på Carex-arter (f. 

eks. C. arenaria, polygama, digitata og 

goudenoughi), der er angrebet af brandsvamp af 

slægten Cintractia (f.eks. C. caricis).  Juni-okt. 

Klækket i aug. og først i sept. Måske har arten to 

generationer om året. Både larven og puppen findes 

i brandsvampene.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Stilbus atomarius (L.) 

Arten er ret sjælden. Ved ketsning på og bankning 

af sumpplanter, især måske Phragmites og Typha. 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 
  

 

 

Figur 118. Rødbenet koprabille, Necrobia rufipes (Deg.) 
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CRYPTOPHAGIDAE 

Atomaria puncticollis Thoms. 

Meget sjælden (J, Ø). I Sverige er arten bl. a. fundet i paddehatte, ofte sammen med Atomaria umbrina, og i 

muggent hø. I LFM kendt fra Ny Kirstineberg Storskov, Orehoved skov og Ulriksdal v. Godsted. Ikke 

tidligere rapporteret fra Møn. Fundet 13.10. 2008. (leg. Mog. H. det. J. Pedersen). Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). 

Skimmelbiller (LATRIDIIDAE) 

Båndet skimmelbille, Cartodere bifasciata (Rtt.) 

Arten er indført fra Australien til England, hvor den i de seneste år har bredt sig stærkt, og det var forventet, 

at den ville sprede sig til andre dele af Europa (Freude et al., 1967: 174). Måske har arten, i lighed med den 

forventelige; Australicus Belon (norvegicus Strand), en forkærlighed for brændte træeffekter. Findes 

efterhånden ret udbredt såvel i LFM som i andre distrikter i forskellige habitater. Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). 

Brodbiller (MORDELLIDAE) 

Mordellistena parvula (Gyll.) 

Mordellistena parvula (3-3,8) er udbredt i hele landet, men ikke almindelig. Findes især på sand- og 

grusbund, den voksne bille findes på blomster og i urtevegetation. Larven udvikles i stængler af urteagtige 

planter og angives at være fundet i stængler af Markbynke (Artemisia campestris) og Tvebo baldrian 

(Valeriana dioeca). Fundet 23.7.2017.  Arten er ikke truet, LC. 

Mordellochroa abdominalis (Fabr.)  

Mordellochroa abdominalis (5,5-6,5) er udbredt og ret almindelig i den sydøstlige del af landet, men sjælden 

eller manglende i de nordlige og vestlige egne af Jylland. Findes på blomster, bl.a. af skærmblomstrede. 

Maj¬juni, i antal 15/6 (jf. DF). Mordellochroa abdominalis lever i løvskov, men er også fundet på Høvblege 

(K. Arevad). Larven udvikles i mørt ved af bøg (Fagus sylvaticus), hassel (Corylus avellana), bævreasp 

(Populus tremula) og pil (Salix sp.), formentlig også i andre løvtræer. Den voksne bille søger til blomster, af 

bl.a. skærmplanter. Arten er ikke truet, LC. 

ZOPHERIDAE (Colydiidae) 

Dannebrogsbille, Bitoma crenata (Fabr.) 

Dannebrogsbille (2,6-3,5 mm) er en meget almindelig og smuk lille bille. Den er udbredt men dog ikke 

fundet i NWJ eller B. Især under bøgebark, men også under bark af andre løvtræer og af nåletræer. Den 

foretrækker stærkt solbeskinnede steder. Både imago og larve er rovdyr, der bl.a. fortærer barkbilleyngel, f. 

eks. af barkbillen Taphrorychus bicolor i bøg. Fundet 8.6.2016. Imago klækkes i august-september. og 

overvintrer. Arten er ikke truet (LC). 

Skyggebiller (TENEBRIONIDAE) 

Stor klitskyggebille Phylan gibbus (Fabr.) 

Stor klitskyggebille (7,5-8,5) lever på solåben, tør sandbund i nærheden af havet, hvor den oftest træffes i 

solskin. Arten er ikke almindelig, men udbredt i det meste af Danmark, undtagen F, hvor den endnu ikke er 

fundet. Som larve lever den ved planterødder og antagelig fortærer den disse. Den voksne bille træffes oftest 

kun fåtalligt under sten og lav eller kravlende i sand. 8.6.2016 i en faldfælde på Høvblege (54°57'45.1"N 

12°30'34.8"E). 

Arten er ikke truet (LC). 
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Oliebiller (MELOIDAE) 

Oliebiller er fremme om foråret og i forsommeren hvor 

de kryber på jordbunden i solskin først og fremmest i 

formiddagstimerne 

Blå oliebille, Meloe violaceus Marsh. 

Blå oliebille (10-32 mm) er fundet kravlende på 

jordoverfladen 23.04.2017 (54°57'44.9"N 

12°30'35.5"E). Arten er ikke almindelig, men udbredt i 

det meste af Danmark, med undtagelse af SZ, hvor 

arten ikke er fundet. Fra WJ, NWJ og NWZ er arten 

ikke fundet efter 1960. Blå oliebille er knyttet til enlige 

bier, hvor den lever som parasit i boet. Værtsbier skal 

formegentlig findes blandt slægter som vægbier 

(Anthophora), murerbier (Osmia), silkebier (Colletes) 

m.fl. Larven (triungulinlarve) klækkes fra æg i jorden 

og kravler op i nærliggende blomster. Herfra 

transporteres den med de blomstersøgende bier til boet, 

hvor den lever som parasit i cellekamrene af biernes æg 

og honning. Den voksne bille klækkes fra boet og 

træffes på tør, solåben og græsklædt bund. Arten er 

ikke truet (LC). 

Sort oliebille, Meloe proscarabaeus L.  

Sort oliebille (13-32 mm) er som den foregående 

knyttet til enlige bier (i Danmark formentlig fortrinsvis 

af slægten Vægbier (Anthophora). Levevis som den 

foregående.  

Arten er almindelig og udbredt i hele Danmark. 

Iagttaget i antal bl.a. 15.5.2018 (54°57'51.6"N 

12°30'24.8"E). Arten er ikke truet (LC). 

Korthalset oliebille Meloe brevicollis Panz. 

Korthalset oliebille (8-20 mm) er meget sjælden og 

kun fundet på nogle få kystskrænter. Den er - om end 

sjældent - fundet på Høvblege (f.eks. 24-05-1951: A. 

Sørensen leg.) Det er en art det ville være fint at 

genfinde, men det har vi endnu til gode.  

Funddata viser markant tilbagegang for korthalset oliebille i såvel udbredelsesareal som forekomstareal.  

Omkring første halvdel af 1900-tallet var arten således udbredt i Danmark. Korthalset oliebille vurderes 

moderat truet, EN. 

Grenbiller (SALPINGIDAE) 

Salpingus ruficollis (L.) 

(3,3-4,5 mm). Udbredt, men ikke så hyppig som 

den beslægtede S. planirostris.  På udgåede, ofte 

barkbilleangrebne løvtræsgrene og under 

 
Figur 119. Blå oliebille Meloe violaceus Marsh. 

 

 

Figur 120. Sort oliebille Meloe proscarabaeus L 

 

Figur 122. Salpingus ruficollis (L.) 

 

 

Figur 121. Korthalset oliebille Meloe brevicollis Panz. 
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løvtræsbark. Marts-nov. Overvintrer som imago. Arten vurderes ikke truet, LC. 

Træbukke (CERAMBYCIDAE) 

Sydlig Blomsterbuk, Rutpela (Strangalia) maculata (Poda) 

Sydlig blomsterbuk (13-20 mm). lever som larve i trøsket træ af forskellige løvtræer.  Ofte i 5-8- cm tykke 

grene af hassel men også på bøg birk og eg m.fl. Larveudviklingen tager 2-3 år.  

Det voksne insekt søger blomster af lavtvoksende urter. Den kan være meget almindelig i den sidste halvdel 

af juli på skærmplanter i skovlysninger og langs skovveje. Fundet bl.a. 7.7.2017 (O. Martin). Arten vurderes 

som ikke truet, LC. 

Blankbuk, Obrium brunneum (Fabr.) 

Blankbuk (5-7 mm) er udbredt og kendt fra mange 

lokaliteter i de sydlige egne. Tidligere blev den 

anset for sjælden idet det første fund er fra 1948, 

men arten er under spredning nordpå. Endnu 

forligger der ikke fund nord for en linje Slagelse 

og Kolding. Den voksne bille besøger blomster af 

forskellige urteagtige planter som f.eks. vild kørvel 

(Anthriscus sylvestris) og skovangelik (Angelica 

sylvestris). Blankbuk lever som larve under barken 

af nyligt dødt nåletræ, dog kun hvis barken er 

forholdsvis tør og fastsiddende og træet 

solbeskinnet. Fundet 3 eks. på Høvblege 2.7.1975 

(Mich Hansen). Blankbuk vurderes som ikke truet, 

LC. 

Enebærtræbukken Poecilium glabratum (Charp.) 

(5-9 mm) Fundet som ny for landet i 2016 og 

klækket af grene fra Ene såvel fra Jydelejet som fra 

Ulvshale (Heden) i antal. Udvikling i nyligt døde 

grene varer et år. Den voksne bille klækker i 

efteråret og overvintrer i puppekammeret. Voksne 

biller kommer frem i april. Den er i udlandet set 

ynglende på thuja (Thuja spp.) og cypres 

(Cupressus sempervirens L.) 

Arten er endnu ikke rødlistevurderet, men er til 

dato kun fundet på disse to lokaliteter samt på 

Høvblege (gnavespor, O. Martin) og må betegnes 

som sjælden.  

Bladbiller (CHRYSOMELIDAE) 

Torskemundbladbille, Chrysolina sanguinolenta 

(L.)  

Chrysolina sanguinolenta (6-9 mm) er udbredt i det meste af Danmark og er almindelig undtagen i NWJ og 

B, hvor den ikke er fundet. Torskemundbladbille er phytofag - en udpræget bladgnaver - og er meget nært 

knyttet til almindelig torskemund (Linaria vulgaris) som både den voksne bille og billelarverne primært 

ernærer sig af. Billen spiser først og fremmest bladene, men muligvis også andre platedele som f.eks. rødder. 

 

Figur 123. Blankbuk Obrium brunneum (Fabr.) 

 

 
Figur 125. Enebærtræbuk Poecilium glabratum (Charp.) 

 

 

Figur 124. Sydlig Blomsterbuk Rutpela (Strangalia) maculata (Poda) 
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Der ud over er larverne blevet observeret på både have-løvemund (Antirrhinum majus) og en række andre 

Linaria-arter.  

Den voksne bille er i hårde tørkesituationer i stand til estivering - gå i en tørkeinduceret dvaletilstand - hvor 

stofskiftet sænkes i et forsøg på at spare energi og dyrebart vand. For at stabilisere kroppens organer, celler 

og makromolekyler under de høje temperaturer i dvaletilstanden producerer billen bl.a. flere antioxidanter, 

der er med til at beskytte proteiner og andre makromolekyler.  

Larven af C. sanguinolenta er parasitoid vært for 2 arter af snyltefluer (Macquartia grisea & Macquartia 

dispar). Begge disse snyltefluearter - hvoraf ingen er kræsne i fht. værtsvalg - lægger deres helt 

klækningsmodne æg på billelarverne. Kort efter kan de nyklækkede fluelarver bore sig ind i deres vært og 

spise løs indtil de er klar til at forpuppe sig. Herefter dræber de værten, ved at bryde ud som en ny voksen 

snylteflue.  

Levested: Findes primært i tørre veldrænede habitater 

som heder, klitheder, strandenge, overdrev og 

vejkanter, hvor der er rigelig med almindelig 

torskemund (Linaria vulgaris) og den bør kunne findes 

på Høvblege. Torskemundsbladbille vurderes ikke 

truet, LC. 

 Cryptocephalus aureolus Suffr.  

Cryptocephalus aureolus (6-7,5 mm) er udbredt i 

Jylland, men vistnok sjældnere på øerne, hvor den bl.a. 

er fundet på Falster, Fyn (Svendborg) og i 

Nordsjælland. På blomster, især af kurvblomstrede. 

Juni-juli. Fundet på Høvblege 07-07-2013, 19-06-2017 og 20-06-2015 (Leg. Ole Martin). Ketsjet d. 

19.05.2012 og 08.06.2016 (54°57'46.7"N 12°30'45.5"E). Første fund i LFM efter 1960. 

Arten er sjælden, men vurderes ikke truet, LC. 

Lille overdrevsfaldbille, Cryptocephalus hypochoeridis (L.).  

Lille overdrevsfaldbille (4-5,5 mm) lever på overdrev 

og træffes på blomster især af kurveblomstrede 

(Asteraceae). Arten var tidligere almindelig og udbredt 

i LFM, SZ og NEZ. Efter 1960 foreligger følgende 

fund: LFM: Høvblege, 1980; NEZ: Regnemark, 

Ganløse Eget, 1964, Jægerspris Nordskov, 1961; B: 

Saltuna, 1989. Lille overdrevsfaldbille er i nyere tid 

gået stærkt tilbage i udbredelses- og forekomstareal, og 

er nu meget sjælden. I de sidste mange år er den så vidt 

vides kun fundet på Høvblege bl.a. 19.6.2017 og et 

enkelt fund på Bornholm 1989. Lille 

overdrevsfaldbille vurderes moderat truet, EN. 

Chaetocnema picipes Steph. (laevicollis Thoms.) 

Chaetocnema picipes (1,5-2,3 mm) er tidligere 

rapporteret fra Jydelejet, men ikke fra Høvblege. 

Arten, der er beskrevet fra Sibirien, har vist sig at være 

udbredt i Mellemeuropa, og er formodentlig udbredt 

hos os, men antagelig sjældnere end Chaetocnema 

 

Figur 126. Cryptocephalus aureolus Suffr. 

 

 
Figur 127 Lille overdrevsfaldbille 

 Cryptocephalus hypochoeridis (L) 

 
Figur 128. Chaetocnema picipes Steph. 

 



69 

 

 

Figur 131. Synapion ebeninum (Kirby) 

 

concinna, som den ligner til forveksling. I Sverige forekommer den ofte sammen med C. concinna, , og de to 

arter, der er fundet talrigst i juni og aug., klækkes sikkert om eftersommeren med overvintring som imago; 

Chaetocnema picipes er fundet på meget forskelligartede lokaliteter og lever især på Rumex og Polygonum; 

ved en enkelt lejlighed er de begge arter banket i antal af rank vejsennep (Sisymbrium off'icinale). Dette fund 

er fra 3.4.2017 (Mog.H. leg., J. Pedersen det.). Chaetocnema picipes vurderes ikke truet, LC. 

Matblå kåljordloppe, Phyllotreta nigripes (Fabr.) 

Matblå kåljordloppe (2-2,6) er ret alm. (J, Ø, B). På 

dyrkede og vilde korsblomstrede, bl. a. Sinapis, 

Brassica Raphanus og Lepidium; også på Tropaeolum 

majus og Reseda lutea og R. luteola. Æglægn. iagttaget 

i maj. Undertiden skadelig. Denne er fundet 31.7.2017 

på Gul reseda i grøftekanten 54°57'38.7"N 12°30'25.3"E 

under eftersøgning af Phyllotreta procera, der ellers 

kun er kendt fra Bornholm. Men den har vi til gode at 

finde på Møn selv om lokaliteterne synes at være til 

stede. Matblå kåljordloppe vurderes ikke truet, LC. 

 

Spidsmussnudebille (APIONIDAE) 

Apion (Squamapion) flavimanum (Gyll.) 

Apion flavimanum (1,6 – 2 mm) lever på merian 

(Origanum vulgare). Arten findes på varme og tørre 

habitater, på bakker og skrænter. En sjælden art, som 

dog oftest findes talrigt, hvor den forekommer. I nyere 

tid kun kendt fra følgende lokaliteter: LFM: Høvblege 

på Møn, SZ: Mogenstrup, NWZ: Nekselø og NEZ: 

Ganløse Egede. Larven lever i den nederste del af 

stænglen, hvor den også forpupper sig eller den findes 

øverst i roden. Den voksne bille er fremme maj-

september, hvor den nye generation kommer frem. (J. 

Rheinheimer, M. Hassler 2010). Fundet 8.6.2016. 

Vurderes næste truet, NT. 

Apion (Synapion) ebeninum (Kirby) 

Apion ebeninum (ca. 2,4 mm) lever på arter af 

ærteblomstrede, i Danmark især på kællingetand og 

fladbælg, men menes også at kunne yngle på 

esparsette (Onobrychis) (jf. J. Rheinheimer, M. 

Hassler 2010), der er meget udbredt på Høvblege, hvor 

den også har sin eneste naturlige forekomst i Danmark. 

Apion ebeninum forekommer i løvskov, på skråninger 

og langs veje og stier. Billen komme (i Tyskland) frem 

fra vinterlejet i midten af april og lægger æg i 

værtsplantens stængler i maj, hvor larverne senere forpupper sig. Imago er udviklet i juli. Arten er i Danmark 

fundet i de sydlige egne SJ, EJ, NEJ LFM, SZ og B. Den er sjælden og lokal, dog ofte talrig, hvor den findes. 

Fundet bl.a. 8.6.2016 og 9.5.2017 Arten vurderes ikke truet, LC. 

 

 
Figur 129. Matblå kåljordloppe Phyllotreta nigripes (Fabr.) 

 

 
Figur 130. Squamapion flavimanum (Gyll.), 
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Apion (Malvapion) malvae (Fabr.) 

Apion malvae (1,8-2,4 mm). Arten er fundet i 

Danmark for første gang i 2005 På Kalvebod Fælled 

(J. Pedersen m.fl. samlere). Fundet af denne art er ret 

overraskende, idet den normalt betragtes som en ret 

sydlig art. I Nordtyskland regnes den for temmelig 

sjælden, men den har bredt sig kraftigt mod nord, 

hvilket sikkert skyldes klimaudviklingen, og i Sverige 

er den for ganske nylig fundet i Sydskåne. Fundet på 

Høvblege 2.6.2017 i vejkanten på katost (Malva 

sylvestris) og ved Ulvshalegård 8.6.2017, hvilket er de 

første registreringer fra Møn. (den er senere fundet 

flere steder. Arten er varmeelskende og forekommer 

på ruderatpladser, skrænter, vejkanter og skovbryn. Hvor den forekommer, findes den ofte i stort antal. Den 

lever oligophag på arter af katost og er fremme fra maj til tidligt efterår. Æggene lægges i frugtknuden. 

Forpupningen finder sted i frøkapslen og varer ganske kort tid. Arten er endnu ikke rødlistevurder, men den 

kan næppe siges at være truet og er sikkert under spredning. 

Apion (Stenopterapion) tenue Kirby 

Apion tenue (1,6-2,3 mm) er sjælden men hyppig i 

vore sydlige egne. Ikke fundet i NWJ, NEJ og B. 

Arten er varmeelskende og forekommer på 

overdrev, skrænter, ruderater og langs veje, hvor 

den lever oligophag på sneglebælg-arter 

(Medicago sp.), Parringen finder sted om efteråret 

før dyrene overvintrer. Æglægningen på 

foderplanten finder sted i april, hvor larven 

udvikler og forpupper sig i stænglen. Kunne 

tidligere være skadelig på lucernemarker (på tysk 

kaldes billen Luzernestängelrüssler - Lucernestængelsnudebille). Fundet på Høvblege 1989 (Leg. S. 

Kristensen Ent. Medd.). Vurderes som ikke truet, LC. 

Snudebiller (CURCULIONIDAE) 

Otiorhynchus carinatopunctatus (scaber) (Retz.) 

Otiorhynchus carinatopunctatus (4,0-6,0 mm) er 

udbredt, men ret sjælden og ikke fundet i SJ, WJ, 

NWJ og SZ. Den søger gerne til på gran i maj-

august. Arten forplanter sig antageligt 

partenogenetisk. Arten er blevet sjælden, og 

Høvblege er et af de få steder, hvor den findes.  

Otiorhynchus carinatopunctatus lever i løv- og især i 

nåleskove og yngler i hyppigst i gran. Den er udbredt 

i østlige og nordøstlige Jylland, på Fyn, Lolland-

Falster, i nordlige Sjælland og på Bornholm. Det er 

en sjælden art i Danmark, undtaget i nordøstlige 

Sjælland.  

Otiorhynchus carinatopunctatus vurderes ikke truet, LC. 

 
Figur 132. Malvapion malvae (Fabr.) 

 

 
Figur 134. Otiorhynchus carinatopunctatus (scaber) (Retz.) 

 

 

Figur 133. Apion (Stenopterapion) tenue Kirby 
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Simo variegatus (Boh.)  

Simo variegatus (4,3-6 mm) er polyfag og bankes af 

forskellige buske eller ketsjes på varme lokaliteter, 

hvor arten holder til f.eks. langs kanten af bøgeskov, 

men kan også træffes inde i skovlysninger på kuperet 

terræn på østvendte skråninger, hvor den holder til på 

lavere områder. Er sikkert knyttet til kalkbund Simo 

variegatus har været sammenblandet med S. 

hirticornis, er nu fundet i Danmark (Palm, 1995) i 

Klinteskoven på Møn, en del eksemplarer 1873-1992 

(coll. Z. M., E. Palm m.fl.). Senere også fundet i SZ 

ved Klinteby klint og Vordingborg samt NWZ: 

Nekselø. Den voksne bille er fremme fra april til oktober; den overvintrer som voksen – larveudviklingen er 

ikke kendt. Den formerer sig formodentlig partenogenetisk. Den er polyphag og æder f.eks. bøg (Fagus) og 

birk (Betula). Fundet 3.6.2011 (K. Arevad) – kan være fra Jydelejet. 

 Simo variegatus vurderes ikke truet, LC. 

Trachyphloeus heymesi Hubenth. 

Trachyphloeus heymesi (2,5-3 mm) har muligvis været forvekslet med T. scabriculus, er antageligt udbredt, 

men sjælden. Trachyphloeus heymesi lever på varme, åbne og soleksponerede habitater som skrænter og 

havklinter. Larven er fundet ved planterødder, især rødder af høgeurt. Ingen fund i SJ og B.  Eksemplarer 

foreligger fra Hansted-reservatet (i antal dels ved ketsning, dels ved roden af håret høgeurt (Hieracium 

pilosella),, 18/7-21/7) Ålestrup (1 eks. ved roden af Mark bynke (Artemisia campestris) sammen med 

laticollis, 21/7) ; Ristinge klint (ved roden af håret høgeurt (H. pilosella), 8/8-11/8 jf. DF), Lynæs havskrænt. 

Trods den er sjælden vurderes den som ikke truet LC. 

Det her omtalte fund er fra Høvblege 7.9.1974: nogle eks. ved roden af håret høgeurt (Hieracium pilosella), 

bl.a. sammen med T. alternans og T. aristatus. (G. Pritzl, F. Bangsholt). 

Trachyphloeus alternans Gyll. 

Trachyphloeus alternans (2,3-2,6 mm) er meget sjælden og hidtil kun fundet på Ristinge klint og på 

Høvblege i antal ved roden af håret høgeurt (Hieracium pilosella) i august ., førstnævnte sted på sand- og 

grusbund, sidstnævnte sted på kridtbund samt enkeltvis på Vodrup Klint (Ærø) 7/7. Høvblege: 10-06-2017 

(Poul Ulrik leg., Jan Pedersen det.). Trods den er meget 

sjælden vurderes den ikke truet, LC. 

Trachyphloeus spinimanus Germ. 

Trachyphloeus spinimanus (2,4-2,9 mm) lever på varme, 

åbne og soleksponerede habitater (xerothermophil), i 

Danmark på havklinter og kalkskrænter. Larven er fundet 

ved planterødder især rødder af høgeurt og bynke. Arten 

er fundet på følgende lokaliteter: F: Ristinge Klint, 

Langeland, hvor arten er talrig og fundet ofte siden 1944, 

LFM: Høvblege, Møn, 1976 og B: Stampen ved Arnager, 

Bornholm, 1948.  

Det er en sjælden art, men Trachyphloeus spinimanus vurderes ikke truet, LC. 

 
Figur 136. Trachyphloeus spinimanus Germ. 

 

 
Figur 135. Simo variegatus (Boh.) 
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Cathormiocerus (Trachyphloeus) aristatus (Gyll.) 

Cathormiocerus aristatus (2,5-2,5 mm) er udbredt og 

fundet i alle distrikter, men ret sjælden. Cathormiocerus 

aristatus lever på varme, åbne og soleksponerede 

habitater især på grus og sandbund, f.eks. på skrænter og 

havklinter ved roden af bynke. Larven er fundet ved 

planterødder. Arten er polyfag (Artemisia sp.). Hannen 

synes ukendt. Fundet på Høvblege 22.5.1977 (Bangsholt 

leg.) og 7.6.2017 (Stefan Olberg. NCG).  

Trods den er ret sjælden, vurderes den ikke truet, LC. 

Tanymecus palliatus (Fabr.) 

Tanymecus palliatus (8-12 mm) Sjælden, i visse år 

dog hyppigere. Ikke fundet i WJ eller NWJ. 

Hunosøgård (i antal på Agertidsel (Cirsium 

arvense) og Burre (Lappa sp.). Udbredt i LFM 

Fundet på Høvblege 1984 (flere samlere). Oftest 

på tidsler, men også på Burre (Lappa sp.) og 

Hestehov (Petasites); angives endvidere at leve på 

Stor Knopurt (Centaurea scabiosa). Arten findes 

først og fremmest på tørre, sandede habitater og 

gerne på soleksponerede skrænter, klitter og langs 

vejkanter. Den er mest aktiv om morgenen og om 

aftenen, hvor den æder på de nævnte planter. Imago er fremme fra først i maj til midt i juli evt. senere.  

Trods den er ret sjælden, vurderes den som ikke truet, LC. 

Ceutorhynchus unguicularis Thoms. 

Ceutorhynchus unguicularis (1,6-2,3 mm). Meget 

sjælden - er i ældre tid kun fundet på lokaliteter i 

EJ, NEJ og SZ.   

Efter 1960 foreligger fund fra en række lokaliteter 

i NEJ, LFM, NWZ og NEZ. En sjælden art, der 

findes på Stivhåret Karse (Arabis hirsuta).  

LC. Fundet på Høvblege (fl. samlere) og ved 

Møns fyr. Trods sjældenhed skønnes 

Ceutorhynchus unguicularis ikke at være i 

tilbagegang og vurderes som ikke truet, 

Phloeosinus thujae (Perris). 

Se beskrivelsen side 16. Flyvehuller i adskillige enebærbuske på Høvblege 

  

 
Figur 139. Ceutorhynchus unguicularis Thoms. 

 

 
Figur 138.Tanymecus palliatus (Fabr.) 

 

 

Figur 137. Cathormiocerus (Trachyphloeus) aristatus (Gyll.) 
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Anbefalinger 

Høvblege blev ”renset” i forbindelse med 

LIFE-projektet 2004 - 2008. NST 

Storstrøm har efterfølgende taget 

yderligere initativer til naturpleje i 2017.  

Uanset disse tiltag er det åbenbart, at der 

flere steder alligevel sker en tilgroning af 

forskellige buskvækster bl.a. kvalkved og 

berberis breder sig nogle steder ret kraftigt 

så jordoverfladen flere steder ikke er så 

plantebar, som flere af overdrevsbillerne 

gerne vil have det. 

 

Også fremkomsten af den jorddækkende havebusk dværgmispel (Cotoneaster sp.), sikkert fra haver i 

nærheden spredt ved fuglenes hjælp, er bekymrende og må give anledning til en indsats, hvad enten det er i 

form at aktive personers indsats (”lugning”) eller firbenede kratryddere i form af geder – hvis det er noget, de 

”gider” gøre noget ved. Geder er muligvis ikke med i afgræsningsaftalen for området. Der er ingen tvivl om, 

at almindelig ene fortsat vil brede sig, og den er desværre også med til at dække større dele af overdrevet. De 

første år jeg kom på Møn, i begyndelsen af 1960-erne, fremstod Høvblege som en mere bar kalkbakke. 

Af hensyn tgavnlig.af de sjældne, jordlevende løbebiller vil en løsnen af jordoverfladen i nogle områder være 

meget gavnlig. Det kunne være interessant at afprøve forskellige metoder i nogle mosaikker i området. 

 

 

Fundliste Høvblege 

 

Familie Art Dansk navn 
Hyppig-

hed 

Rødliste 

el. sjælden 
Dato Leg. 

CARABIDAE (Løbebiller) Carabus convexus Fabr. Hvælvet løber SJ NT 15-05-2018 Mog.H. 

 Panagaeus bipustulatus (Fabr.) Lille korsløber Sj NT 24-05-2018 Mog.H. 

 Ophonus rupicola (Sturm) Slank kalkløber SJ. EN 08-06-2013 K.B. Nielsen  

 Ophonus azureus (Fabr.) Azurblå kalkløber M. Sj. EN 06-07-1941 F.Larsen 

 Harpalus serripes (Quens.) Sort sandløber Ret sj. LC 07-06-2017 Mog.H. 

LEIODIDAE Leiodes calcarata Er. "Jordsvampebiller" Alm. NE 19-05-2017 Mog.H. 

 Anisotoma castanea (Hbst.) "Slimsvampebiller" Sj. LC(R97) 1999 J. Pedersen 

 Catops grandicollis Er.  Ret sj. LC(R97) 05-05-1984  

PTILIIDAE (Dværgbiller) Ptiliolum fuscum (Er.)  Ret sj. LC(R97) 06-05-1984  

STAPHYLINIDAE (Rovbiller) Eutheia plicata (Gyll.)  Sj. LC(R97) 10-06-1978 G. Pritzl 

 Brachygluta helferi (Schm.-Gbl.) 

 

Ret sj. LC(R97) 

 

J. Pedersen 

 Anotylus mutator (Lohse) ♂  Ret sj. LC(R97) 29-05-1983  

 Oxytelus laqueatus (Marsh.)  Ikke alm. NE 09-05-2017 Mog.H. 

 Oxyporus rufus (L.) Ildrovbille Ikke alm. NE 07-07-2013 O. Martin 

 Stenus similis (Hbst.)  Ret alm. NE 19-05-2012 Mog.H. 

 Stenus flavipes Steph.  Ikke alm. NE 17-05-2010 Mog.H. 

 Stenus ochropus Kiesw.  Sj. NE 25-08-1978 Mich. Hansen 

 Paederus littoralis Grav.  Ikke alm. NE 17-05-2010 Mog.H. 

 Astenus immaculatus Steph.  Sj. NE 1999 J. Pedersen 

 Philonthus nitidus (Fabr.) Rødvinget møgrovbille Ikke alm. LC(R97) 18-08-2016 Mog.H. 

 Philonthus alpinus Epp.  Ikke alm. NE  K. Arevad 

 Bisnius (Philonthus) parcus (Sharp)  Ret sj. LC(R97) 29-07-2000 Mich. Hansen 

 Philonthus coprophilus Jar.  Sj. NE*   K. Arevad 

 Ocypus olens (O.F. Müll.) Stor rovbille Ret alm. LC 12-09-2017 Mog.H. 

 
Figur 140. Høvblege 2017 
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 Ontholestes murinus (L.) Lille jagtrovbille Alm. LC 28-01-2017  

 Quedius semiaeneus (Steph.)  Ret sj. LC(R97) 28-07-2000 J. Pedersen  

 Ischnosoma longicorne (Mäkl.)  Sj LC(R97) 01-06-1905 Mich. Hansen  

 Mycetoporus baudueri Muls. & Rey  Ikke alm. LC(R97) 07-09-1974 G. Pritzl 

 Tachyporus hypnorum (Fabr.) Sortplette agerrovbille Alm. LC(R97) 23-07-2017 Mog.H. 

 Aleochara tristis Grav.  Sj. LC(R97) 10-06-2017 M. Kofoed-Hansen 

 Aleochara lanuginosa Grav.  M. alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 

 Aleochara bilineata Gyll. Kålfluerøver Alm. LC 18-08-2016 Mog.H. 

 Amarochara umbrosa (Er.).   M. sj. E(R97) 01-08-1937 Coll. Z.M. 

 Acrotona muscorum (Bris.)  M. sj. V(R97) 13-04-1984 G. Pritzl 

 Atheta glabricula Thoms.  Ret sj. NE ´1984 G. Pritzl 

 Atheta intermedia (Thoms.)  Ret sj. NE 28-07-2000 J. Pedersen 

 Cypha longicornis (Payk.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 

SCARABAEIDAE (Torbister) Trypocopris vernalis (L.) Glat Skarnbasse Ret alm. NT 07-07-2017 Mog.H. 

 Aphodius (Teuchestes) fossor (L.) Stor møgbille Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 

  Aphodius(Chilothorax) paykulli Bedel Efterårsmøgbille Ret sj. LC  Mog.H. 

 Aphodius (Agrilinus) ater Matsort møgbille Alm. LC 17-05-2010  Mog.H. 

 Aphodius  (Rhodaphodius) pedellus (L.) Lakrød møgbille Alm. NT 17-05-2010 Mog.H. 

 Onthophagus fracticornis (Preyssl.) Stumphornet møggraver Alm. NT 21-09-2017 Mog.H. 

 Onthophagus coenobita (Hbst.) Skinnende møggraver Ret sj. LC 25-09-2016 Mog.H. 

 Omaloplia nigromarginata (Hbst.) Klinteoldenborre M. sj. LC 07-07-2013 O. Martin 

 Omaloplia nigromarginata (Hbst.) Klinteoldenborre M. sj. LC 07-07-2017 Mog.H. 

HYDROPHILIDAE (Vandkærer) Sphaeridium lunatum Fabr. Måneplettet møgkær M. alm.  17-05-2010 Mog.H. 

 Sphaeridium scarabaeoides (L.) Rødplettet møgkær M. alm.  17-05-2010 Mog.H. 

 Sphaeridium bipustulatum Fabr. Lille Møgkær M. alm.  10-06-2017 J. Søgaard Hansen 

HISTERIDAE (Stumpbiller) Margarinotus terricola (Germ.)  Mellemstor klitstumpbille Ret sj. NE ´1999 Mich. Hansen 

 Saprinus lautus Er.  M.sj. NE* 21-09-2018 Mog.H. 

DASCILLIDAE Dascillus cervinus (L.) Moseblødbille Ikke alm. NT 08-06-2016 Mog.H. 

DRILIDAE (Snegleblødvinger) Drilus concolor Ahr. Snegleblødvinge Sj. NT 10-06-2017 Poul Ulrik F&N 

BUPRESTIDAE (Pragtbiller) Aphanisticus pusillus (Oliv.) Strandpragtbille Sj LC 07-09-1974 G. Pritzl 

 Trachys troglodytes Gyll. Blåhatpragtbille Sj. LC 07-09-1974 G. Pritzl 

BYRRHIDAE (Ødebiller) Byrrhus pilula (L.) ♂ Almindelig ødebille Alm. LC 06-04-2017 Mog.H. 

 Chaetophora spinosa (Rossi) Kridtødebille M. sj. VU 15-05-2017 Mog.H 

EUCNEMIDAE Microrhagus pygmaeus (Fabr.)  Ret sj. LC 10-07-2017 Mog.H. 

ELATERIDAE (Smældere) Agrypnus murinus (L.) Musegrå smælder Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 

 Athous subfuscus (O.F. Müll.)  M. alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

 Agriotes sputator (L.) Lille kornsmælder M. alm. LC 07-07-2017 Mog.H. 

LAMPYRIDAE (Ildfluer) Lampyris noctiluca (L.) Sankthansorm Ikke alm. LC 14-05-2018 Mog.H 

CANTHARIDAE (Blødvinger) Malthinus flaveolus (Hbst.) "Dværgblødvinger" Alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

CLERIDAE (Myrebiller) Opilo mollis (L.) Løvtræsmyrebille Ikke alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

 Necrobia ruficollis (Fabr.) Rødbrystet koprabille Ret sj. LC 28-07-2000 J. Pedersen 

 Necrobia rufipes (Deg.) Rødbenet koprabille Ikke alm. LC 28-07-2000 J. Pedersen 

NITIDULIDAE (Glansbiller) Epuraea unicolor (Oliv.)  Alm. NE 02-06-2017 Mog.H. 

 Meligethes lugubris Sturm  Sj. X(G97) 1994 (fl. samlere)  

 Meligethes exilis Sturm  Sj. LC(R97)  S. Kristensen  

PHALACRIDAE (Glatbiller) Phalacrus substriatus Gyll.  Ikke alm. LC(R97) 19-05-2012 Mog.H. 

 Stilbus atomarius (L.)  Ret sj LC 1989 Mich. Hansen 

CRYPTOPHAGIDAE Atomaria puncticollis Thoms.  M. sj. LC(R97) 23-07-2017 Mog.H. 

LATRIDIIDAE (Skimmelbiller) Enicmus transversus (Oliv.)  M. alm.  09-05-2017 Mog.H. 

 Cartodere bifasciata (Rtt.) Båndet skimmelbille Ret sj. LC(R97) 03-04-2017 Mog.H. 

MORDELLIDAE (Brodbiller) Mordellistena parvula (Gyll.)  Ikke alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Mordellochroa abdominalis(Fabr.)  Sj. LC    K. Arevad 

ZOPHERIDAE (Colydiidae) Bitoma crenata (Fabr.) Dannebrogsbille M. alm. LC 08-06-2016 Mog.H. 

TENEBRIONIDAE (Skyggebiller) Phylan gibbus (Fabr.) Stor klitskyggebille Ret sj. LC 08-06-2016 Mog.H. 

 Isomira thoracica (Fabr.) ab. maura (Fabr.) Græsskyggebille Alm. LC 08-06-2016 Mog.H. 

MELOIDAE (Oliebiller) Meloe violaceus Marsh. Blå oliebille Ret alm. V(R97) 23-04-2017 Mog.H. 

SALPINGIDAE (Grenbiller) Salpingus ruficollis (L.)  Sj. LC 10-07-2017 Mog.H. 

SCRAPTIIDAE (Spidshaler) Anaspis frontalis (L.) Stor spidshale M. alm. LC 09-05-2017 Mog.H. 

 Anaspis flava (L.) Gul spidshale Ret alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

 Anaspis rufilabris (Gyll.) Rødmundet spidshale M. alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 

CERAMBYCIDAE (Træbukke) Grammoptera ruficornis (Fabr.) Lille Blomsterbuk Alm. LC 10-07-2017 Mog.H. 

 Rutpela (Strangalia) maculata (Poda) Sydlig Blomsterbuk Ret alm. LC 07-07-2013 O. Martin 

 Obrium brunneum (Fabr.) Blankbuk Sj LC 02-07-1975 Mog.H. 
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 Poecilium glabratum (Charp.) Enebærtræbukken  M. sj. NE* 27-03-2017 O. Martin 

CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) Chrysolina sanguinolenta (L.) Torskemundbladbille  Ret alm. LC  Mog.H. 

 Phyllotreta nemorum (L.) Stor gulstribet jordloppe M. alm. LC 03-04-2017 Mog.H. 

 Phyllotreta nigripes (Fabr.) Matblå kåljordloppe Ret alm. LC 31-07-2017 Mog.H. 

 Longitarsus gracilis Kutsch.  Ret sj. LC 07-09-1974 Mog.H. 

 Longitarsus parvulus (Payk.) Sort hørjordloppe Ret alm. LC 1967 G. Pritzl  

 Longitarsus niger (Koch)  Sj. VU 28-08-1955 F.Larsen 

 Batophila rubi (Payk.) Hindbærjordloppe Alm. LC 04-04-2017 Mog.H. 

 Derocrepis rufipes (L.)  Alm. LC 19-05-2012  Mog.H. 

 Chaetocnema picipes Steph.  Ikke alm. LC 03-04-2017 Mog.H. 

 Chaetocnema hortensis (Geoffr.)  Alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Sphaeroderma testaceum (Fabr.) Tidselkuglebille Alm. LC 08-06-2016 Mog.H. 

 Cryptocephalus aureolus Suffr.♂  Sj. LC 07-07-2013  O. Martin 

 Cryptocephalus sericeus (L.) Silkeglinsende faldbille Sj LC 31-07-2017 Mog.H. 

 Cryptocephalus hypochoeridis (L.) Lille overdrevsfaldbille M. sj. EN 07-07-2017 Mog.H. 

RHYNCHITIDAE (Bladrullere) Tatianaerhynchites aequatus (L.)  Ret alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 

APIONIDAE 

(Spidsmussnudebiller) 

Apion (Aspidapion) aeneum (Fabr.)  Ret alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 

 Apion (Squamapion) flavimanum (Gyll.)  Sj. NT 08-06-2016 Mog.H. 

 Apion (Malvapion) malvae (Fabr.)  Sj. NE* 02-06-2017 Mog.H. 

 Apion (Protapion) dissimile (Germ.)  Ret sj LC 1992 Ent, medd.  

 Apion (Synapion) ebeninum (Kirby)  Ret sj. LC 07-07-2013 O. Martin 

 Apion (Protapion) apricans (Hbst.)  M. alm. LC 03-04-2017 Mog.H. 

 Apion (Protapion) fulvipes (Geoffr.)  M. alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Pseudoprotapion astragali (Payk.)  Ret alm. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 Apion (Catapion) seniculus (Kirby)  Alm. LC 03-04-2017 Mog.H. 

 Apion (Ischnopterapion) loti Kirby  Alm LC 17-05-2010  Mog.H. 

 Apion tenue Kirby  Sj. LC  S. Kristensen  

 Apion (Perapion) curtirostre (Germ.)  Alm. LC 03-04-2017 Mog.H. 

CURCULIONIDAE (Snudebiller) Otiorhynchus carinatopunctatus (scaber) 

(Retz.) 

 Sj. LC  Ent. Medd 

 Otiorhynchus ovatus (L.) Jordbærøresnudebille M. alm. LC 02-06-2017  Mog.H. 

 Otiorhynchus tristis (Scop.)  Ret alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 

APIONIDAE 

(Spidsmussnudebiller) 

Holotrichapion pisi (Fabr.) Sneglebælgsnudebille Ret alm. LC 16-08-1951 F.Larsen 

 Holotrichapion ononis Kirby  Alm. LC 08-06-2017  

CURCULIONIDAE (Snudebiller) Phyllobius vespertinus (Fabr.) ♂  M. sj. LC 10-06-1984 G. Pritzl 

 Phyllobius pyri (L.) Pæreløvsnudebille Alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 

 Phyllobius viridicollis (Fabr.) Lille Løvsnudebille Alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 

 Trachyphloeus heymesi Hubenth.  Ret sj. LC 07-09-1974 G. Pritzl. F. Bangsholt 

 Trachyphloeus spinimanus Germ.  M. sj. LC 22-05-1976  

 Trachyphloeus alternans Gyll.  Sj. LC 10-06-2017 Poul Ulrik F&N 

 Cathormiocerus (Trachyphloeus) aristatus 

(Gyll.) 

 Ret sj. LC 07-06-2017 Mog.H. 

 Exomias (Barypeithes) pellucidus (Boh.)  Ret alm. LC 09-05-2017 Mog.H. 

 Philopedon plagiatum (Schall.) Sandgråsnude Ret alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 

 Tanymecus palliatus (Fabr.)  Ret sj. LC 06-06-1984  

 Hypera postica (Gyll.) Lucernegnaver M. alm. LC 08-06-2016  Mog.H. 

 Hypera nigrirostris (Fabr.)  M. alm.  07-07-2017 Mog.H. 

 Hypera miles (Payk.)  Ikke alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Hypera nigrirostris (Fabr.) Kløvergnaver M. alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Ceutorhynchus obstrictus (Marsh.) Blygrå rapssnudebille M. alm. LC 09-05-2017  Mog.H. 

 Ceutorhynchus assimilis (Payk.)  Kålgallesnudebille Alm. EN 07-08-1957 F. Larsen 

 Ceutorhynchus unguicularis Thoms.  M. sj. LC 29-05-1983 V. Mahler 

 Trichosirocalus troglodytes (Fabr.)  Alm. LC 08-06-2016 Mog.H. 

 Curculio nucum  L. ♂♀ Nøddesnudebille Ret alm. LC 07-07-2013 O. Martin 

 Anthonomus rubi (Hbst.) Hindbærsnudebille Alm. LC 23-07-2017 Mog.H. 

 Mecinus pascuorum (Gyll.)  M. alm. LC 08-06-2016 Mog.H. 

  Miarus campanulae (L.)   Alm. LC 01-06-2017   

 

https://www.fugleognatur.dk/artintro.aspx?ID=5059&dknavn=Torskemundbladbille&latin=Chrysolina%20sanguinolenta
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Busene Have 
 

 

Busene Have omfatter bl.a. en lille skov, der ligger helt 

ned til Østersøen på Møns sydkyst vest for Møns fyr. Der 

er adgang med bil til en Parkeringsplads. De 

omkringliggende enge afgræsses. Skoven består mellem 

veje og ned til kysten af store ege, nord for vejen er ask og 

ær dominerende mellem hvilke der ligger gravhøje, bautasten og skibssætninger som man kommer til via en 

sti.  

Ved foden af en af de store egetræer voksede 28.10.2017 en flot oksetunge, der vel kan være et tegn på en 

værdifuld gammel eg. Der var desværre ingen biller, der 

havde fundet frem til svampen. 

Området har været observeret i perioder og der har været 

opsat 1 malaisefælde og 1 vinduesfælde. (N 54.94436 E 

12.52753) 

 

Lycoperdina bovista (Fabr.) 

Lycoperdina bovista (4,5 mm) anses for sjælden. Arten er 

hovedsagelig knyttet til skove med høje bevaringsværdier 

f.eks. urørt skov. Den findes i bovister (Bovista) og 

støvbolde (Lycoperdon sp.) hvor den kan optræde i stort 

antal såvel voksne biller som larver, men den er også 

fundet i mængde i Boletus-arter på bøgestubbe. Den 

træffes især i juni-september. Imago overvintrer i 

svampene eller i løvlaget i skovbunden. Kan undertiden 

ketsjes i august. Fundet i Ulvshaleskoven bl.a.11.9.2017. 

I Danmark er arten ikke rødlistevurderet, NE, men i 

Sverige vurderes den som truet 

 

  

 

 

Figur 142. Lycoperdina bovista (Fabr.) 

 

 

Figur 141. Oksetunge (Fistulina hepatica) 
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Fundliste Busene Have 

Alle fund Mog.H. 

Familie Art Dansk navn Hyppig-hed 
Rødliste el. 

sjælden 

CARABIDAE (Løbebiller) Leistus rufomarginatus (Duft.) Stor skægløber Ikke alm. LC 

 
Calathus fuscipes (Gze.) Stor torpedoløber M. alm. LC 

LEIODIDAE Leiodes calcarata Er. 
 

Alm. LC* 

 
Acrotrichis grandicollis  (Mannh.) 

 
Alm. LC* 

SILPHIDAE (Ådselbiller) Oiceoptoma thoracicum (L.) Rødbrystet ådselbille Alm. LC 

) Silpha tristis Ill. Kornet ådselbille Alm. LC 

STAPHYLINIDAE (Rovbiller) Omalium rivulare (Payk.) 
 

M. alm. LC* 

 Stenus providus Er. 
 

Ikke alm. LC* 

 Stenus brunnipes Steph. 
 

Ikke alm. LC* 

 Rugilus orbiculatus (Payk.) 
 

Alm. LC* 

 Philonthus carbonarius (Grav.) 
 

Alm. LC* 

NITIDULIDAE (Glansbiller) Epuraea melanocephala (Marsh.)  
 

Ret alm. LC* 

 
Meligethes aeneus (Fabr.) Glimmerbøsse M. alm. LC* 

MONOTOMIDAE (Smalbiller) Psammoecus bipunctatus (Fabr.) 
 

Ikke alm. LC* 

CRYPTOPHAGIDAE Atomaria mesomela (Hbst.) 
 

Alm. LC* 

LATRIDIIDAE (Skimmelbiller) Cartodere bifasciata (Rtt.) 
 

Ret sj. LC14* 

ENDOMYCHIDAE (Svampehøns) 
 

Lycoperdina bovista (Fabr.) 
 

 Sj. LC* 

CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) Sermylassa halensis (L.) 
 

Alm. LC 

 Chaetocnema hortensis (Geoffr.) 
 

Alm. LC 

 Psylliodes chrysocephala (L.) Rapsjordloppe Alm. LC 

APIONIDAE (Spidsmussnudebiller) Apion (Ischnopterapion)loti (Kirby) 
 

Alm LC 

CURCULIONIDAE (Snudebiller) Tropiphorus terricola (Newm.) 
 

Ikke alm. LC 

MELOIDAE (Oliebiller) Meloe violaceus Marsh. Blå oliebille Ret alm. LC 

 

 

 

 

Anbefalinger 

Området er meget tæt overvokset af brombærkrat, som det 

ikke er så let at få gjort kål på. Indsatsen kan være rydning 

af opvækst, græsning og slåning af tilgroede arealer.  

Buskrydder eller kratædende geder i en periode er måske en 

mulighed. Der er et fint forårsflor i skovbunden, som det er 

værd at værne om.  

                                                      
14

 LC*: Leg. J. Pedersen. Arten er ikke truet (Rødliste 1997) 

 

Figur 143. Busene Have. Stærkt tilgroet skovbund. – mest brombær. 
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Figur 144. Festpladsen i Ulvshale Skov. 

 

Delrapport 2 

Ulvshale Skov - billernes paradis 
 

 

 

 

 

Ulvshale Skov 

478 registrerede arter; 42 rødlistede (inkl. Rød- og Gulliste 1997) 

3 tidligere noteret som uddøde i landet (RE) / (Ex) 

4 moderat truede (EN) 

10 sårbare (VU) / (V) 

6 arter næsten truede (NT)  

8 sjældne (R) 

12 opmærksomhedskrævende (X) 

3 nye for landet (2 af disse også fundet i Jydelejet og på Høvblege) 

 

Området udviser meget stor biodiversitet i kraft af en meget varieret struktur og træartssammensætning 
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Halvøen Ulvshale 

Ulvshale er en del af Natura 2000-område 168, ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund” (bilag 

3), og har fra 2010 været omfattet af Natura 2000-planlægningen for dette område, herunder en plejeplan for 

Naturstyrelsens arealer.   

Dannelseshistorien bag Ulvshale, som strækker sig fra Hegnede bakke op mod nordvest, adskiller sig 

markant fra den øvrige del af Møn, hvilket har betydning for jordbunden, som her består af marine 

aflejringer, som er dannet i perioden efter sidste istid. Materialet er flint, der er transporteret af havet til 

området fra Møns Klint og på 

sin vej blevet slebet til 

kugleflint og blevet aflejret 

som strandvolde. De ældste 

strandvolde findes nær 

Hegnede bakke og de yngste 

på den nordligste del af 

Ulvshale. Strandvolden nær 

Hegnede Bakke eroderes i dag 

af havet, mens materialet 

lægges til de yngre 

strandvolde på Ulvshales 

nordkyst. Herved bliver den 

inderste del af Ulvshale 

betydeligt smallere end den 

yderste, hvilket giver området 

den form, som karakteriserer 

et fed.  

Strandvoldene er meget 

markante, hvilket illustreres af 

hosstående figur 2. 

Strandvoldene er kun 

overlejret af et tyndt lag jord 

og kugleflinten er synlig 

mange steder i Ulvshale Skov. 

De nordlige og sydlige dele af 

Ulvshale udgøres af store 

strandenge og rørskove. 

 

Fredning   

Størstedelen af Ulvshale er fredet. Den nordligste del af Ulvshale Skov (77 ha) blev fredet i 1929 med det 

formål at bevare arealerne i deres naturlige tilstand. Al gravning efter og fjernelse af sten, sand og grus var 

dermed ikke tilladt. Dette omfattede dog ikke den igangværende udvinding af kugleflinten. Bestande af 

naturlige løvtræer og ene skal iflg. fredningsbestemmelserne opretholdes og plejes i videst muligt omfang. 

Nåletræer skal fjernes, når de er hugstmodne og erstattes med oprindelige træarter. Græsning forbydes af 

hensyn til træernes og bundvegetationens bevarelse. Etablering af græsning kræver således en dispensation 

fra fredningen, men kan være nødvendig for at leve op til formålsbestemmelserne på delarealer med ene.   

 

Figur 145. Laserscannede højdedata (Kilde: NATURSTYRELSEN STORSTRØM OG FUGLEVÆRNSFONDEN 
FORVALTNINGSPLAN  ULVSHALE OG NYORD  2012-2020). 

 

Figur 146. Laserscannede højdedata. 
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Figur 147. Fredede områder, kulturarvsarealer, skovbyggelinier mm. på Ulvshale. Bortset fra den nordlige del af mellemområdet, den sydlige del af Ulvshale Skov (IV) og 
den midterste hhv. sydligste del af Nordkysten (V), er hele området fredet. . (Kilde: NATURSTYRE 
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Heden, Vedelen, Pilebugten ved 

Horsnæs og den nordlige halvdel af 

delområdet Hegnede bugt (223 ha) er 

fredet i 1944-47, ligeledes med det 

formål at bevare arealerne i deres 

naturlige tilstand.  

128 ha på Horsnæs, den sydlige del af 

Hegnede samt arealet øst for Vedelsøen 

(østligste del af III) blev fredet i 1980 

for at "bevare områderne så de fortsat 

kan fungere som levesteder for 

vandfugle både som ynglelokaliteter og 

som rastepladser". Færdsel kan ske 

langs skovbrynet ved 

sommerhusområdet.  

Store dele af Fællesgræsningen og 

Nordkysten (V) blev fredet i 1972 og 

1974 med henblik på at opretholde de 

lysåbne strandenge og klitter.  

En ny fredning for området er på vej 

(bilag 2).  

En omfattende rydning af rynket rose 

(Rosa rugosa) har de sidste år åbnet 

store dele af klitområderne. 

 

National naturbeskyttelse  

Alle delområderne er udpeget som §3-

natur eller fredskov (Ulvshale Skov) i 

hele deres udstrækning, dvs. at alle 

arealer er beskyttede af hhv. 

naturbeskyttelsesloven eller skovloven 

(Se Fig. 155).  

 

Kulturarv  

Ulvshale er et udpræget, gammelt kulturlandskab med udnyttelse af skov 

og enge. Græsning er dokumenteret helt tilbage til 1281. Skoven blev ved 

krongodssalg i 1769 solgt til Steges borgere. Herefter blev den fællesskov 

og tjente såvel produktionsmæssige som rekreative formål men med det 

resultat, at den efter 1769 blev stærkt forhugget. I følge en opgørelse af 

krongodset på Møn i 1696 voksede der dengang 2500 store ege i 

Ulvshaleskoven, mens der i de andre skove på resten af øen blot var 170 

tilbage. Men størstedelen af disse ege blev fældet.  

Der skete yderligere en intensiv skovgræsning med svin og kreaturer, så 

ved den kongelige fredskovforordning i 1805 blev skoven på grund af sin 

ringe tilstand ikke regnet for fredskov - men som græsningsareal. I 1839 

bestemte staten, at en del af skoven skulle tilplantes, hvilket den blev i tiden 
 

Figur 149. Svin på olden. 

 

Figur 148. Beskyttet natur i og omkring Ulvshaleskoven. Næsten hele Ulvshale-området er beskyttet af 
skovloven eller naturbeskyttelsesloven. 
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1840-1860. Ved en udskiftning af 

Ulvshale overdrev, formentligt i 1870, 

blev hele skoven frivilligt hegnet og 

inddraget til fredskov.  

Tidligere rigsdagsmand og stifter af 

Rødkilde Højskole, Frede Bojsen, tog i 

høj grad del i skovens bevaring. Han 

købte i 1890 Ulvshalegård, der var den 

eneste gård i området. Ulvshale Skov 

var en fællesskov med mange hundrede 

ejere, men i løbet af de sidste årtier af 

1800-tallet lykkedes det Frede Bojsen at 

opkøbe over halvdelen af grundene, og i 

1896 blev skoven udstykket, så Bojsen 

fik et samlet ejerskab over den vestlige 

del af skoven og græsgangen vest herfor. Herefter blev kreaturerne forment adgang og frem til Bojsens død i 

1926 blev der foretaget tilplantninger, bl.a. bevoksninger af skovfyr på den hidtidige græsgang en 

beplantning der stadig ses rester af. 

I 1894 blev der til ære for Frede Bojsen bygget et ca. 17 m højt udsigtstårn i udkanten af den plantede del af 

Ulvshale Skov til offentlig benyttelse. På grund af fejlbehandling af tømmeret måtte tårnet af 

sikkerhedsmæssige grunde lukkes og nedtages allerede efter 10 års brug. Grundsten til tårnet kan stadig ses i 

skoven. 

På Ulvshales nordkyst findes et skanseanlæg, som blev opført efter englændernes hærgen i de østdanske 

farvande efter bombardementerne i 1801 og 1807. Deraf delområdets tilnavn "Skansen".  

Udover skovbrug og landbrug var der andre for området vigtige aktiviteter nemlig Hegnede teglværk og 

flintudvindingen på Ulvshalehalvøen. Hegnede Teglværk var i funktion mellem 1856-1908. 

Teglværksgården og udskibningspladsen ved kysten syd for gården findes stadig, og lergravene har efterladt 

store søer. Flintudvindingen begyndte omkring 1917 og blev en verdensomspændende eksport. Produktionen 

ophørte i 1974, men spor af sorteringsanlægget kan ses vest for broen til Nyord.  

Et andet interessant kulturspor er tangdiget på nord-vestsiden af Ulvshaleskoven. Dets udformning skyldes at 

det var vigtigt, at gærdselsmaterialet var billigt og rimelig let at komme til. Så ved nogle kyster f.eks. ved 

Ebeltoft og her på Møn blev det derfor almindeligt at anvende tang eller ålegræs til gærderne. Tangdiget blev 

bygget som værn mod de løsgående kreaturer, og Vogterhuset, der stadig ligger ved diget, var bolig for den 

mand, der vogtede bøndernes græssende kvæg. Tangdiget bliver stadig i et vist omfang restaureret. 

Tanggærdene var  forstærkede med sten i bunden, så svinene ikke så let kunne komme igennem. 

 

Ulvshale Skov 

Den privat- og statsejede Ulvshale skov har et areal på 125 ha. Skoven vokser direkte på de 

strandvoldssystemer, der er opbygget af kalk og flint og gennem tusinder af år er udvasket fra Møns klint 

som beskrevet ovenfor. Strandvoldene ses tydeligt i skoven, hvor skovbundsplanter nogle steder har svært 

ved at gro i den stenede jordbund. Det særlige ved skoven er at mange af Danmarks naturlige træarter findes 

i skoven: bøg, stilk- og vintereg, ask, avnbøg, spids-løn, elm, hassel, navr, alm. røn, og tarmvrid-røn, der 

ellers hovedsagelig kun kendes fra Bornholm, bævreasp og birk er almindelige. Rød-el vokser flere steder i 

fine bestande i sumpområderne og har formodentlig tidligere været udsat for stævning. Skoven rummer 

landets største og sundeste bestand af småbladet lind. Overalt er eg den mest dominerende træart, 

troldeskovsagtigt lave mod nordvest, høje, rette stammer i midten og unge, opadstræbende i sydøst. Midt i 

skoven ved ”festpladsen” ses nogle 200-400-årige, store ege. Desuden er der blevet indplantet rødeg, 

skovfyr, rød- og ædelgran, lærk og ær i skoven. 

 

Figur 150. Skansen, som ses i baggrunden med dannebrog vejende. 
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Underskoven er ikke mindre afvekslende. 

Nogle steder er den åben og lys, andre 

steder uigennemtrængelig. Ørnebregne er 

dominerende i store områder. Almindelig 

gedeblad og vedbend slynger sig mod 

træernes kroner, og fjeld-ribs, tørst, tjørn, 

brombær, blåbær og vild-æble er hyppigt 

forekommende. Hvor lyset trænger helt 

ned til skovbunden findes liljekonval, 

majblomst, almindelig kohvede, hvid 

anemone og skovstjerne.  

Store dele af Ulvshaleskoven er 

"naturskov", dvs. at skoven får lov til at 

udvikle sig naturligt uden indgreb i form 

af hugst og plantning. Kun stierne holdes 

fri for vegetation og nedfaldne grene.  

I andre dele af skoven, især i skovens 

østlige del, foretages begrænset hugst på 

private lodder. De skov-fyrbevoksninger, der ligger i Ulvshaleskoven vestlige del, ændrer sig langsomt til 

løvskov.  

 

Naturværdier   

I hvert fald tidligere fandtes i lysåbne partier i Ulvshale Skov indslag af skov-steppeplanter som sort 

fladbælg (næppe fundet i nyere tid), kantet konval, smalbladet klokke og trenervet snerre (er ikke rapporteret 

i ”Atlas Flora Danica”). Tarmvrid-røn, der har sin nordgrænse i Danmark, har her en stor forekomst; den 

betragtes også som et skovsteppeelement. Den er angivet som næsten truet (NT) på den danske rødliste 2010. 

Skoven er en vigtig insektlokalitet, der rummer mange sjældne arter (Bilag I, Rødlistede arter fra Ulvshale 

og Nyord i FORVALTNINGSPLAN ULVSHALE OG NYORD NATURSTYRELSEN STORSTRØM OG 

FUGLEVÆRNSFONDEN Juni 2012). Det usædvanligt rige insektliv er betinget af 

- en varieret og efter danske forhold unik træarts-sammensætning  

- især de betydelige indslag af småbladet lind og eg,  

- partier med lysåbne skovbryn og mindre lysninger (der dog desværre mindskes) med mange 

forskellige buske,  

- de meget varierende fugtighedsforhold,  

- mange gamle træer der indikerer urskovslignende karakter,  

- de meget værdifulde rødel-sumpe,  

- betydelige mængder af dødt ved og de helt specielle jordbundsforhold.  

Undersøgelsen har også vist en stor diversitet af gammelskovsindikatorer herunder ikke mindst 

billearter. En række miljøfaktorer påvirker fordelingen af insektsamfund i dødt ved. De vigtigste er  

- træarten,  

- mikrohabitat,  

- nedbrydningsgrad og substrattilstand.  

- diameterklasse  

 
Figur 151. Tangdiget ved udkanten af Ulvshaleskoven. 
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- lysåbenhed og varmeindstråling er af stor betydning.  

- træarten har mindre betydning jo mere nedbrudt træet er.  

Ulvshale Skov giver, som det fremgår af ovenstående, næsten indtryk 

af en ”urskov” med krogede og væltede træer. Det er yderlige 

interessant måske især set ud fra et insekts synsvinkel, at det er muligt 

i det 150 ha store område at finde repræsentanter for næsten alle 

landets løvtræer. Størstedelen af skoven er med Miljøministeriets 

naturskovstrategi udlagt som urørt skov. En del (mindre?) drives som 

græsning skov.  

Ulvshale Skov giver, som det fremgår af ovenstående, næsten indtryk af 

en ”urskov” med krogede og væltede træer. Det er yderlige interessant 

måske især set ud fra et insekts synsvinkel, at det er muligt i det 150 ha 

store område at finde repræsentanter for næsten alle landets løvtræer.  

Størstedelen af skoven er med Miljøministeriets naturskovstrategi udlagt 

som urørt skov. En del drives som græsningsskov.  

Overordnede mål for det nye fredningsforslag 

Forslagene til aktiv forvaltning af Ulvshales natur- og kulturværdier har til formål at sikre eller genskabe 

elementer af det natur- og kulturlandskab, som er kendt fra området gennem århundreder (græsningsdrift 

dokumenteres tilbage til det 13. århundrede), og før afvanding på lavbundsjorderne ændrede de hydrologiske 

forhold og økologiske processer i området. 

Ulvshales største værdier er knyttet til Ulvshale skovs unikke flora og fauna, de åbne, uforstyrrede vidder på 

enge og strandenge og de mange forskellige naturtyper på de nordlige og centrale sydlige dele. 

Forvaltningsforslagene for Ulvshale tager udgangspunkt i at forbedre de eksisterende og genskabe de 

tidligere kendte naturværdier samt bidrage til at øge biodiversiteten lokalt og regionalt. Hermed forstås at 

sikre et diverst landskab med åbne, sammenhængende strandenge, heder, kær og enge omkring en stor, urørt 

skov. Her skal sikres levesteder for en lang række sjældne og truede arter af planter, insekter, svampe, 

padder, krybdyr og fugle. 

 

Figur 153. Ulvshaleskoven har en meget høj biodiversitet 

 
Figur 152. Tarmvrid-Røn (Sorbus torminalis) 
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• Let adgang til Ulvshales natur- og kulturværdier 

• Let adgang til information om halvøens naturværdier og publikumsfaciliteter 

• Udbredelse af kendskabet til Ulvshales natur- og kulturværdier 

• En passende balance mellem beskyttelse og benyttelse 

Ulvshale fremstår som et varieret natur- og kulturlandskab, dvs. et lysåbent landskab med store 

vådbundsarealer i form af store sammenhængende strandenge, enge, kær, moser og vandhuller, hede, klit og 

overdrev som omkranser en unik, urørt skov. 

De habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget, som findes på Ulvshale, har gunstig bevaringsstatus. 

Ulvshale skov har en unik flora og fauna og en, efter danske forhold, usædvanlig høj biodiversitet. 

Hensigtsmæssig drift og pleje af arealer med de truede, lysåbne naturtyper enebærklit, våd hede, tør hede og 

rigkær har forbedret naturtypernes tilstand og udvidet deres areal på Ulvshale. (jf. Naturstyrelsens udkast til 

fredning af Ulvshale). 

Anbefalinger 

Overordnet set bør man som udgangspunkt ikke foretage indgreb i skoven, hvor vi kan se at der gennem 

årene er opstået en helt fantastisk spændende entomologisk perle næsten på trods af dens historie viser en 

noget omtumlet tilværelse.  

Den alsidige billefauna skyldes ikke mindst den blanding, der er af de i det ovenstående omtalte skovtræer, 

men også, at biller med tilknytning til nåletræ kan finde grundlag for bestande. Mange af indikatorarterne er 

netop afhængige af den mangeartede flora og opvækst.  

 

Figur 154. Skovtyper i Ulvshaleskoven. (Kilde: NATURSTYRELSEN STORSTRØM OG FUGLEVÆRNSFONDEN FORVALTNINGSPLAN  ULVSHALE OG NYORD  

2012-2020). 
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Formodentlig skal man derfor overveje nødvendigheden af at udbrede græsningsskoven, da det kan have 

negative følger for de følsomme skovsbundsbiotoper herunder svampevækster og andet, der er af betydning 

for billefaunaen. 

Eksempler på fund af biller fra Ulvshale Skov 

Beskrivelse af et udpluk af fund fra Ulvshaleskoven. Hvor ikke andet er anført er fundene gjort af Mogens 

Hansen, der også har stået for billederne. NCG henviser til NORDIC COLEOPTERA GROUPs årsmøde 

2017, der fandt sted Lolland / Falster / Møn, 8.-11. juni 2017. 

Der er i alt fundet (registreret) 460 arter. 

 

CARABIDAE (Løbebiller) 

Notiophilus aestuans Dej. 

Notiophilus aestuans (4-5 mm) er ret sjælden, men den er 

fundet i alle distrikter. I NWJ og NEJ dog ikke fundet efter 

1960. Den foretrækker åben, tør eller ret tør sand- eller 

grusbund. Talrigst i juni-juli. Overvintrer hos os antagelig 

overvejende som imago, muligvis også i et vist omfang som 

larve. Fundet 4.8.2002 (J. Pedersen) som 1. fund på Møn efter 

1960, 11.6.2017 (H. Lundkvist, NCG). Notiophilus aestuans 

kan ikke kategoriseres som truet, men der er tegn på 

tilbagegang, især i flere jyske distrikter. Da også nogle af artens foretrukne levesteder er i tilbagegang og 

fortsat truet, vurderes arten at være næsten truet, NT, idet den skønnes tæt på at opfylde kriterier sårbar, VU. 

Lille metaljordløber, Poecilus versicolor (Sturm)  

Lille metaljordløber (9-12 mm) findes i mange biotoptyper på 

forskelligartet, åben, solrig bund. Den er udbredt og almindelig 

i hele landet. Fundet i Malaisebakke 12.7 2017. Arten vurderes 

ikke truet, LC. 

Bronzejordløber, Pterostichus oblongopunctatus (Fabr.) 

Bronzejordløber (10-12 mm) er almindelig og findes udbredt i 

hele landet. Den findes både i fugtige nåle- og løvskove under 

mos, bark, sten og træstubbe, hvor den skjuler sig. Den jager 

især ved aften- og nattetide, og findes ofte i faldfælderne f.eks. 

15.3.2017, men også senere. Den yngler om foråret, og den nye generation kommer frem i efteråret. Arten 

vurderes ikke truet, LC. 

Skovjordløber, Pterostichus niger (Schall.). 

En velkendt ret stor løbebille (15-21 mm). Skovjordløber forekommer på ret fugtig, humusblandet, 

halvskygget bund, især i skove, men også i parker, haver og hegn - arten er udbredt over hele landet og 

meget almindelig. 

Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på trusler mod dens levesteder, vurderes skovjordløber ikke 

truet, LC.  

Markjordløber, Pterostichus melanarius (Ill.) 

Markjordløber (13-17 mm) er en meget almindelig løbebiller (1317 mm), der kan findes næsten overalt dog 

hyppigst på lidt mere tør bund end den forrige art. Den er udbredt i hele landet (fundet i antal) og vurderes 

ikke truet, LC. 

 

Figur 155.Notiophilus aestuans Dej. 

 

Figur 156. Lille metaljordløber, Poecilus versicolor (Sturm) 
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Stor torpedoløber, Calathus fuscipes (Gze.) 

Stor torpedoløber (10-14 mm) er en yderst eurytop art, der er meget almindelig og udbredt i hele landet. Den 

forplanter sig efter at være klækket i sommerens løb, allerede samme efterår og overvintrer som larve; også 

en del imagines overvintrer ("efterårsforplantning"). Fundet i antal bl.a. 11.7.2017. Arten vurderes ikke truet, 

LC. 

Begsort torpedoløber, Calathus rotundicollis Dej. 

Begsort torpedoløber (8,5-10,5 mm) er udbredt og ret 

almindelig i hele landet. På fugtig, noget skygget 

bund i løvskove, under løv, mos, bark m.v. Talrigst i 

august–september – fundet bl.a.12.9.2017. Arten 

vurderes ikke truet, LC. 

Rødbrun kvikløber, Oxypselaphus obscurus (Herbst, 

1784) 

Rødbrun kvikløber (5-6 mm) lever på fugtig, noget 

skygget bund i fugtigt løv og under mos, grenstykker, 

sten o.lign. Især april-juli. hyppigst i fugtig skovbund, men også på vegetationsrig mosebund. Arten er 

nataktiv, og den lever primært af springhaler, mider og andre små leddyr. Fundet i trøsket ellestub 15.3.2017. 

Arten er ret almindelig og vurderes som ikke truet, LC. 

Kort kvikløber, Agonum fuliginosum (Panz.) 

Kort kvikløber (5,8-6,6 mm) lever på fugtig, oftest noget skygget bund, i moser, sumpskove og i 

sumpvegetation på sø- og åbredder. Fundet i trøsket ellestub 15.3.2017.  

Arten er udbredt og meget almindelig i hele landet og vurderes som ikke truet, LC. 

Matsort kvikløber, Agonum lugens (Duft.) 

Matsort kvikløber (8-9,2 mm) lever på fugtig, skygget, 

næringsrig bund ved ferskvand, i moser, i sumpvegetation 

ved næringsrige søer og i skovsumpe. Arten er meget 

sjælden, og bortset fra et enkelt fund ved Vrads i 

Midtjylland (1936; 1 eks.) er den kun kendt fra de 

sydøstlige egne af landet. Efter 1960 er den kun fundet få 

lokaliteter, bl.a. Ulvshale 2003.  (H. Liljehult, J. Pedersen) 

Fundet i Ulvshaleskoven 10-6-2017 (G. Jørgensen, NGC). 

Rødlistestatus er nedkategoriseret til sårbar, VU. 

Indikator for gammel sumpskov /sumpskov af oprindelig karakter (ellesump, askesump) 

Dansk ovalløber, Amara lunicollis Schiødte 

Dansk ovalløber (7,2-8 mm) lever på ret tør, 

lysåben bund, især på sand- eller tørvejord, fx på 

overdrev og heder, men også på dyrkede jorder, i 

råstofgrave og i skovlysninger. Arten er udbredt 

og ret almindelig, fundet i alle faunistiske 

distrikter. Fundet den 27.7.2017 i en samlebakke 

under malaisefælde ved Ulvshalegård.  

Vurderes som ikke truet, LC. 

Grønlig ovalløber, Amara lucida (Duft.) 

Grønlig ovalløber (4,5-5,6 mm) lever på åben, tør 

sandbund med sparsom vegetation. Den optræder 

 

Figur 157, Begsort torpedoløber, Calathus rotundicollis Dej. 

 

Figur 158. Matsort kvikløber, Agonum lugens (Duft.) 

 
Figur 159. Ellesump Ulvshalekoven 15.3.2017 
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oftest ved kysterne i klitter og på strandoverdrev, men forekommer også inde i landet. Udbredt, men ikke 

helt almindelig. Fundet i samlebakke under malaisefælde i Ulvshaleskoven 12.7.2017.  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Lille korsløber, Panagaeus bipustulatus (Fabr.). 

Omtale og billede af arten ses på side 64. 

Lille korsløber fundet ved Ulvshale 2002 (J. Pedersen, P. Jørum) - Fund af biller 2002. 

Lille korsløber opfylder tærskelværdierne for udbredelses- og forekomstareal for at blive kategoriseret 

sårbar, VU. Da den er sjælden og kun er fundet på et lille antal lokaliteter efter 1960, vurderes den som 

næsten truet, NT, tæt på at opfylde kriterierne for sårbar, VU. 

Sort fløjsløber Chlaenius tristis (Schall.)  

Sort fløjsløber (11-13 mm) er meget sjælden, men fundet 7-6-2017 (G. Jørgensen NGC) på Ulfshale 

overdrev (ved en sø), hvor den jævnligt er blevet fundet.  

Almindelig markløber, Harpalus latus (L.) 

Almindelig markløber (8-9,5 mm) lever på meget forskelligartet bund i en lang række biotoptyper, både i det 

åbne land og i lysåben skov. Findes undertiden i selskab f.eks. med H. quadripunclatus og H. winkleri. Arten 

er meget almindelig over hele landet, og efter 1960 fundet i alle faunistiske distrikter. Ulvshaleskoven 

27.6.2017 på Hg lys (P. Stadel leg.).  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Pragtsumpløber, Badister unipustulatus Bon. 

Pragtsumpløber (6,9-8,2 mm) findes især på 

fugtig, noget skygget, lerblandet muldbund ved 

stillestående ferskvand, i løv og mos bl.a. i 

ellesumpe. Fundet på Møn 1998, Ulvshale (K. 

Arevad leg.) En række nyere fund fra de 

sydlige dele af landet tyder på, at arten inden 

for de senere år har haft positiv 

bestandsudvikling. Tilgroning og 

vandstandssænkning i skovsumpe er de 

væsentligste negative faktorer for arten.  

Indikator for gammel sumpskov/sumpskov af 

oprindelig karakter (ellesump, askesump)  

Dens rødlistestatus er kategoriseret til NT. 

Lys brunløber, Bradycellus verbasci (Duft.) 

Lys brunløber (3,8 –4,5 mm) lever på lysåben eller let skygget, især sandet og gruset bund, især i 

skovlysninger og -bryn, men også på heder, i 

grusgrave m.v. Arten er almindelig og udbredt, 

efter 1960 fundet i samtlige faunistiske distrikter 

dog kun før 1960 i NWJ. 

Arten vurderes ikke truet, LC.  

Kærvinterløber, Trichocellus placidus (Gyll.) 

Kærvinterløber (4-4,8 mm) lever på moderat fugtig, 

noget skygget bund i moser, enge, krat og løvskove.  

Fundet i trøsket ellestub 15.3.2017 i 

Ulvshaleskoven. Den kan findes hele året  

 
Figur 160. Pragtsumpløber Badister unipustulatus Bon. 

 

 

Figur 161. Kærvinterløber, Trichocellus placidus (Gyll.) 
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Almindelig i hele landet og arten vurderes ikke truet, LC. 

Almindelig bredløber, Anisodactylus binotatus (Fabr.) 

Almindelig bredløber (10,5-11,5 mm) forekommer på fugtig eng- og mosebund i ofte ret høj og tæt 

sumpvegetation. Fundet 12.7.2017 i malaisefælde.  

Ret almindelig i hele landet og arten vurderes ikke truet, LC. 

Risgærdebarkløber Philorhizus quadrisignatus (Dej.) 

Risgærdebarkløber (3,5-4 mm) er meget sjælden. 

Tidligere kun fundet på Falster: 2 eks. klækket af 

risgærdestof fra omegnen af Nykøbing F. (juli 1867) og 

11 eks. ved foden af et risgærde i Riserup 

præstegårdshave (marts 1875) samt 1 eks. 1881. I nyere 

tid fundet SZ: Vallø Dyrehave 30.8.2003, 1 eks. under 

bark på stor fritstående bøg (J. Pedersen). NEZ: 

Dyrehave ved Ryegård 28.11.2014, 2 eks. under bark 

på gammel, udgået bøg sammen med Mycetophagus 

fulvicollis (O. Martin), i antal samme sted 2.12.2014 (O. 

Martin & J. Pedersen). 

Nu fundet 11.6.2017 på Ulvshale (Heden) (O. Gran, G. Jørgensen, NCG) og klækket den 22.8.2017 fra 

nyligt døde ene grene angrebet af Phloeosinus thujae (G. Jørgensen) Det er et meget ekseptionelt fund. Arten 

er udbredt i Syd- og Mellemeuropa. Første fund i LFM efter 1900. Arten er fejlagtigt rødlistet som 

forsvundet, RE. De nye fund kunne tyde på en indvandring sydfra. 

Sortbuget sivløber, Philorhizus notatus (Steph.) 

Sortbuget sivløber (3,2-3,7 mm) findes på åben, mere eller mindre tør, gerne gruset eller sandet bund, under 

sten o. lign. eller ved planterødder; undertiden også i klitter. Ketsjet ved Ulvshalegård 5.11.2017. Arten kan 

findes hele året, men er talrigst for- og efterår; arten vurderes ikke truet, LC. 

Syntomus truncatellus (L.) 

Syntomus truncatellus (2,6-3,4 mm) er almindelig på solåben, mere eller mindre tør bund, både i og uden for 

skove. Den kan også findes på dyrket jord, især ved græsrødder. Kan findes hele året, men hyppigst om 

foråret. Fundet i Ulvshaleskoven bl.a. 15.5.2017. Arten vurderes ikke truet, LC. 

Firplettet barkløber, Dromius quadrimaculatus (L.) 

Firplettet barkløber (5,4-6 mm) findes under bark af løv- og nåletræer og kan ofte bankes af udgåede grene. 

Den er almindelig og kan findes hele året. Ofte fundet i Ulvshaleskoven bl.a. 10.6.2017. Arten vurderes ikke 

truet, LC. 

Bleggul sivløber, Philorhizus melanocephalus (Dej.) 

Bleggul sivløber (3,4-3,8 mm) lever på ret tør, vegetationsrig bund i mange forskellige biotoptyper. Arten er 

udbredt og almindelig i hele landet. I Skandinavien forekommer den kun i Danmark og i det sydlige og 

sydøstlige Sverige. Fundet i Ulvshaleskoven (55°2.900'N 12°15.236'E) 12.10.2017 i haveaffald.  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

LEIODIDAE 

Catops fuliginosus Er. 

Catops fuliginosus (3,5-4,5 mm) er almindelig i hele landet. Arten forekommer især for- og efterår. 

Catopsarter findes dels i dyreboer og -gange, dels ved ådsel, svamp o.l. Gennemgående er Catops-arterne 

ikke, således som Choleva-arterne, fast knyttede til dyreboer og -gange. Fundet 10.10.2017 i malaisefælde 

(55°2.986'N 12°14.494'E) i Ulvshaleskoven.  

 

Figur 162. Philorhizus quadrisignatus (Dej.) (Foto Christoffer Fägerström) 
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Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

SILPHIDAE (Ådselbiller) 

Sortkøllet ådselgraver Nicrophorus vespilloides Hbst. 

Sortkøllet ådselgraver (12-18 mm) er almindelig i hele landet. Sortkøllet ådselgraver forekommer helt 

overvejende i skov. Den lever af ådsler samt af fluelarver og andre småinsekter knyttet til ådsler, men kan 

også findes i rådnende svampe og gødning. Arten er meget almindelig. især i maj-sept. Fundet bl.a. 27-08-

2017 i malaisefælde. Flere fund. Arten vurderes ikke truet, LC. 

Krumbenet ådselgraver, Nicrophorus vespillo (L.)  

Krumbenet ådselgraver (12-18 mm) forekommer i 

næsten enhver biotoptype, dog undgår den alt for tætte, 

mørke skovbevoksninger. Den lever af ådsler samt af 

fluelarver og andre småinsekter knyttet til ådsler, men 

kan også findes i rådnende svampe og gødning. Arten 

er almindelig i hele landet. Fundet 27.8.2017 på ådsel 

Ulvshalegård 

Arten vurderes ikke truet, LC.  

Rødbrystet ådselbille Oiceoptoma thoracicum (L.) 

Rødbrystet ådselbille (12-16 mm) Findes især i skovegne, ved ådsler, henrådnende svampe, især stinksvamp 

(Phallus impudicus). Hyppigst i maj-sept. Larver er fundet i stort antal på fugleådsel først i juni. Fundet 

26.7.2017 i malaisefælde (55.04997N ,12.24067E).  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Kornet ådselbille Silpha tristis Ill. 

Kornet ådselbille (13-16 mm) forekommer i de fleste 

biotoptyper på lysåben jordbund. Arten lever især på 

ådsler. Den er meget almindelig. Fundet i antal i 

malaisefælde ved Ulvshalegård 27.7.2017  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Snegleådselbille Phosphuga atrata (L.) 

Snegleådselbille (10-16 mm) forekommer i skove hvor 

både larven og den voksne bille lever af snegle. Arten 

er meget almindelig. I ulvshaleskoven fundet 15.3.2017 

under blade ved egetræ. Arten vurderes ikke truet, LC. 

Fireplettet ådselbille, Dendroxena quadrimaculata 

(Scop.) 

Fireplettet ådselbille (12-15 mm) lever i lysåben 

løvskov, hvor den voksne bille jager sommerfuglelarver 

på træer, især på eg (Quercus sp.). Arten er udbredt, 

men ikke almindelig. Fundet i Ulvshaleskoven 

27.6.2017 på Hg-lys. (Per Stadel).  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

STAPHYLINIDAE (Rovbiller) 

Eutheia plicata (Gyll.) 

 

Figur 164. Snegleådselbille Phosphuga atrata (L.) 

 

Figur 165. Fireplettet ådselbille, Dendroxena quadrimaculata (Scop.) 

 

Figur 163. Krumbenet ådselgraver, Nicrophorus vespillo (L.) 
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Eutheia plicata (1,5-1,8 mm) lever i myretuer hos Formica rufa (Rød Skovmyre) og F. pratensis, undertiden 

også hos F. exsecta, oftest langs kanten af tuerne enten ved sigtning af løv o.l. eller ved aftenketsning sidst i 

maj, men dog også undertiden i selve tuen. Fundet 2000 (J. Pedersen Leg.) Træffes maj-juni, og august.  

Arten er sjælden, men vurderes ikke-truet (Rødliste 1997).  

Euconnus hirticollis (Ill.) 

Euconnus hirticollis (1,2-1,4 mm) er almindelig og 

fundet i hele landet undtagen NWJ. Den holder til på 

fugtig bund, i opskyl, løv og mos. Fundet 16.3.2017 

sigtet ved egerod (55°3.008'N 12°15.528'E).  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997).  

Stenichnus collaris (P. Müll. & Kunze) 

Stenichnus collaris (1,35-1,5 mm) er en meget 

almindelig art i hele landet, hvor den findes i 

skovbund under løv og mos; undertiden hos rød 

skovmyre (Formica rufa); den kan ofte findes ved 

aftenketsning. Den er fremme en stor del af året: 

april-november. Fundet 16.3.2017 sigtet ved egerod 

(55°3.008'N 12°15.528'E).  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

Scaphidium quadrimaculatum Oliv.  

Scaphidium quadrimaculatum (5-6 mm) findes på 

svampede stubbe, døde stammer og grene i 

skovbunden og i træsvampe. Apr.-okt. Arten betegnes 

som ret sjælden, men er fundet mange steder på Møn 

og må betegnes som ret udbredt på Møn, bl.a. fundet 

12.10.2017 i antal under bark.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

Omalium rivulare (Payk.) 

Omalium rivulare (3,5-4 mm ) er slægtens almindeligste art. Den søger til ådsler, gødning, svampe, træsaft 

og henrådnende plantedele, men findes også på strandbredder under tang og undertiden på blomster. Meget 

almindelig og findes i alle distrikter. Bl.a. fundet 9.10.2017 på død kanin ved Ulvshalegård.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

Hypopycna rufula (Er.) 

Hypopycna rufula (2,0-2,5 mm) er sjælden. 1. fund i 

Danmark blev gjort 29.9.2000 (J. Pedersen) ved 

Rosenfelt (SZ). Fundet var noget overraskende, 

Horion (1963) skriver f.eks. om arten: "Nicht in 

Deutschland", men det skal det nok ses i lyset af, at 

arten tilsyneladende i nyere tid er under spredning i 

vore sydlige nabolande og fundet så langt nordpå som 

Slesvig-Holsten. Den regnes dog stadig overalt for en 

 

Figur 167. Scaphidium quadrimaculatum Oliv 

 

 
Figur 168. Hypopycna rufula (Er.) 

 

 

Figur 166. Euconnus hirticollis (Ill.) 
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sjældenhed. Arten angives at forekomme i næsten hele Europa undtagen Skandinavien, Balticum og det 

meste af Balkan. Den er dog registreret fra Skåne, Halland og Blekinge.  

Den er ikke markeret som indikatorart, men arten er især fundet under halvtør bark af bøg og andre løvtræer, 

samt under mos på gamle stammer. Den findes hos os på varmere lokaliteter. Fundet 11.9.2017 

Ulvshaleskoven (Mog.H. leg., J. Pedersen det.) (Malaisefælde). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Fagniezia impressa (Panz.) 

Fagniezia impressa (1,5-1,7 mm) er ikke almindelig. Den findes på fugtig bund ved søer og moser, i løv, 

mos og opskyl og kan undertiden aftenketses i april-juni. Fundet 9.4.2017 og 17.5.2017 ved sigtning i 

skovbunden. 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Rybaxis longicornis (Leach)  

Rybaxis longicornis (1,6-2 mm) er udbredt og fundet i hele landet. Arten har været sammenblandet med R. 

laminata. Den er udbredt, men måske ikke helt almindelig. På fugtig bund ved søer og moser. Fundet i 

Ulvshaleskoven bl.a. 17.5.2010, sigtet i skovbunden. Arten er hyppigst i maj-juni.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Rybaxis laminata (Motsch.) 

Rybaxis laminata (1,6-2 mm) har været sammenblandet med R. longicornis. Den er udbredt og i flere egne 

vistnok ret almindelig.  Ikke fundet i NWJ. Sigtet en ♂ ved egerod ved Festpladsen 16.3.2017. Arten 

vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Bryaxis bulbifer (Reichenb.) 

Bryaxis bulbifer (1,3-1,4 mm) er almindelig i hele landet. 

Den forekommer på fugtig mose- og engbund, også i 

tørvemoser; hyppigst for- og efterår. Fundet 

bl.a.16.3.2017. Den er fundet dels ved roden af egetræ på 

festpladsen 16.3.2017 og dels i en elletrunte. Den lever 

bl.a. af springhaler. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 

1997). 

Brachygluta helferi (Schm.-Gbl.) 

Brachygluta helferi (1,4-1,6 mm) er ret sjælden. Den 

findes ved bredden af brakke og salte vande, på 

strandbredder og marskbund, f.eks. under tang hyppigst i maj-juni. Fundet 15.7.2002 (J. Pedersen). Arten 

sværmer i juni, hvor den undertiden kan aftenketsjes. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997).   

Tychus monilicornis Rtt.  

Tychus monilicornis (1,6-1,7 mm) er en ret sjælden art, 

der blev fundet i Danmark første gang i 1984 (Hansen, 

1986). Fundet på Ulvshale 2000 (J. Pedersen), hvor arten 

holder til i ellesumpen. Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). 

Anotylus sculptus Grav. 

Anotylus sculptus (3,8- 4,2 mm) er ret almindelig i hele 

landet. Fundet 22.11.2017 i Ulvshaleskoven nær broen til 

Nyord på udlagt ananas ved malaisefælde. Den træffes 

ellers hyppigst i gødning og kompost. Arten vurderes 

ikke-truet (Rødliste 1997). 

 

Figur 169. Rybaxis longicornis (Leach) 

 

Figur 170. Bryaxis bulbifer (Reichenb.) 
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Stenus bimaculatus Gyll. 

Stenus bimaculatus (6-7 mm) er udbredt i hele landet, 

men ikke alm. Det er den største af arterne i denne 

rovbilleslægt. Den findes f.eks. på fugtige, lerede skrænter 

eller sø- og åbredder; ofte i Scirpus- og Carex-tuer. 

Løbende fremme i solskin. Fundet 16.3.2017 sigtet ved en 

egerod på festpladsen i Ulvshaleskoven. Arten vurderes 

ikke-truet (Rødliste 1997). 

Stenus humilis Er. 

Stenus humilis (2,8-3,5 mm) er ret almindelig og fundet i 

de fleste distrikter undtagen WJ, NEJ og NWJ. Fundet i 

Ulvshaleskoven 5.6.2017 ved ketsning. Den holder til i 

fugtige skovhund.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Stenus melanarius Steph. 

Stenus melanarius (2,8- 3,3 mm) er ret sjælden men dog 

fundet i de fleste distrikter undtagen NWZ. Den findes 

ved sø- og mosebredder i blade, opskyl og mos. Fundet 

på Ulvshale 15.7.2002 (J. Pedersen). Arten vurderes 

ikke-truet (Rødliste 1997). 

Stenus tarsalis Ljungh 

Stenus tarsalis (3,5-4,5 mm) er fundet d. 20-5-2018 (J. 

Pedersen) - en art som ikke har været set her i landet side 

ca. 1870, og da kun i to eks. fra Skagen. Arten har været sammenblandet med nærtstående arter. Sikre fund 

foreligger kun fra Skagen. I Sverige er arten fundet på 

meget forskelligartede, sandede, grusede, bløde mos-og 

græsklædte eller dyndede søbredder. Hannen er hos 

denne og nærtstående arter langt sjældnere end hunnen, 

og arten i dette kompleks kan desværre kun kendes på 

hannernes genitalier.  

Arten er vurderet som akut truet (Rødliste 1997). 

Rugilus rufipes Germ.  

Rugilus rufipes (5,8-6,0 mm) holder til i skovbunden 

mellem blade og i mos samt kompost. Den er meget 

almindelig og er fundet i hele landet. Den er da også 

fundet flere steder i Ulvshaleskoven bl.a. 12.10.2017 i 

haveaffald, der var kastet ind i skoven. Arten vurderes 

ikke-truet (Rødliste 1997). 

Astenus procerus (Grav.) 

Astenus procerus (4,5-5 mm) er udbredt, men ikke 

almindelig. På åben sand- og grusbund under sten og ved 

planterødder. Mangler i SJ, WJ og NWJ. Fundet 

4.8.2002 (J. Pedersen). Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). 

 
Figur 171. Stenus bimaculatus Gyll. 

 

 
Figur 172. Stenus melanarius Steph. 

 

 

Figur 174. Astenus procerus (Grav.) 

 

 
Figur 173. Stenus tarsalis Ljungh 

(Ref. http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/index.htm) 
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Philonthus nigrita (Grav.) 

Philonthus nigrita (7-8 mm) er ret sjælden. Den findes på 

fugtig mose- og engbund, i mos og opskyl og på fugtig 

skovbund under løv. Især marts-maj. Fundet 2003 (J. 

Pedersen leg.). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Stor rovbille Ocypus olens (O.F. Müll.) 

Stor rovbille (24-30 mm) er vores største rovbille. Den er 

ret almindelig i hele landet og findes især i skove under 

løv, mos, træstykker o.l., hvor den jager efter alle slags 

byttedyr, den kan magte. Flere fund i faldfælder. Arten 

vurderes ikke-truet (Rødliste 1997).  

Ocypus brunnipes (Fabr.) 

Ocypus brunnipes (12-14 mm) er meget almindelig i hele landet. På skovbund under løv og mos, men også 

på åben bund under sten og planterødder, ofte i sand- og grusgrave. Arten er fremme fra marts-september. 

Fundet 14.5.2017 i trøsket ellestub. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Quedius dilatatus (Fabr.) 

Quedius dilatatus (15-24 mm) er ret sjælden, men 

fundet i de fleste distrikter undtagen NWJ, NWZ og B. 

Fundet 10.7.2017 ved festpladsen i Ulvshaleskoven på 

ananas, der var spændt op i et egetræ. Lever både som 

larve og voksen i boet af den store gedehams (Vespa 

crabro), der oftest er bygget i hule løvtræer, især eg, 

men også f.eks. bøg, pil og poppel. Billen angriber og 

dræber skolopendre og andre fjendtlige smådyr, der 

trænger ind i gedehamseboet. Derimod antages arten 

hverken som bille eller larve at angribe gedehamsene 

eller deres yngel; men den bliver tålt som gæst i boet, 

som den medvirker til at holde rent. Den voksne bille træffes hyppigst i juli-august krybende fremme på det 

træ, hvor boet er anlagt, ved træsaft i nærheden eller flyvende om eftermiddagen til eller fra boet. De største 

trusler mod arten er tilgroning eller tilplantning af oprindelige skovarealer samt fjernelse af dødt ved og 

gamle hule træer. Desuden må det tilstræbes, at dens tilholdssteder er soleksponerede og ikke overskygges af 

hurtigt voksende træer (ahorn eller ask). Dens tilknytning til gedehamsen gør den naturligvis også sårbar 

over for at man bekæmper gedehamse ved boliger, og som det ofte også sker Ulvshaleskovens 

sommerhusområde. 

Arten er indikatorart for urørt skov/gammelskov, med bl.a. hvepsebo i hule træer og arten vurderes sårbar, 

(V) (Rødliste 1997). 

Quedius brevis Fauv. 

Quedius brevis (6-7 mm) er ret almindelig og fundet i hele landet undtagen NWZ i tuer af rød skovmyre 

(Formica rufa) og sjældnere orangemyre (Lasius fuliginosus); den lever af rov og forfølges af myrerne. 

Fundet 13.6.2017 i malaisefælde. Arten er fremme marts-juni og september-december.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Quedius persimilis Muls. & Rey 

Quedius persimilis (4-5 mm) er ret sjælden men fundet i alle distrikter (SJ dog kun før 1960). På tør grus- 

eller sandhund ved planterødder. April-oktober. Fundet er måske fra klitområdet (K. Arevad).  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

 
Figur 175. Stor rovbille Ocypus olens (O.F. Müll.) 

 

 

Figur 176. Quedius dilatatus (Fabr.) 
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Oxytelus sculptus Grav. 

Oxytelus sculptus (3,5-4,5 mm) er ret almindelig i hele landet. Findes i gødning og alle slags kompost. 

Fundet i Ulvshaleskoven 2.11.2017 (N 55.04997 E 12.24068) på gærende ananas.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Othius punctulatus (Gze.) 

Othius punctulatus (11-14 mm) er en almindelig skovbunds-art, der findes mellem blade, i mos, ved 

gødning, ådsler og svampe. Den er fundet i alle distrikter. Ketsjet 5.11.2017.  

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Leptacinus intermedius H. Donisth. 

Leptacinus intermedius (4-4,2 mm) er udbredt i alle distrikter. Den forekommer især i kompostbunker. 

Fundet i Ulvshaleskoven 2006 og 2009. (J. Pedersen). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997).. 

Aleochara curtula (Gze.) 

Aleochara curtula (5-8 mm) er ret almindelig og træffes især ved ådsler eller i kompost. Fundet 9.10.2017 på 

død kanin ved Ulvshalegård. Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). 

Aloconota languida (Er.) 

Aloconota languida (4-4,5 mm) er ret sjælden. Findes 

ved skovsøer og -moser og i fugtige skovgrøfter i løv 

og mos. Oftest maj-juni. Fundet på Ulvshale 6.5.1984 

(Mich. Hansen) og 2002 (J. Pedersen). Arten vurderes 

ikke-truet (Rødliste 1997). 

Thamiaraea hospita (Märk.) 

Thamiaraea hospita (3-3,8 mm) er ret sjælden. Den er 

i nyere tid ikke fundet i NWJ, F, NWZ, NEZ og B. Fundet på Ulvshale 4.8.2002 (J. Pedersen). Den findes 

ved udflydende træsaft, f.eks. af gamle ege og i larvegangene af sommerfuglen Cossus. Mulig indikator for 

gammelskov, urørt skov. Arten vurderet som opmærsomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Thamiaraea cinnamomea (Grav.) 

Thamiaraea cinnamomea (4,0-4,8 mm) er udbredt, men ikke almindelig og ikke fundet i NWJ og NWZ og i 

SZ ikke efter 1960. Ved udflydende træsaft, f.eks. af gamle ege, og i larvegangene af sommerfuglen Cossus i 

løvtræstammer. Juli—sept. 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Myrmecocephalus concinnus (Er.) 

Myrmecocephalus concinnus (2,4-3,5 mm) er en sjælden art, der ikke er fundet i SJ, WJ, NWJ eller B. Arten, 

der tidligere blev anset for indslæbt, er nu fundet under forhold, der tyder på, at den nu har etableret sig - ofte 

i selskab med en række typiske kompost-arter. Fundet 16.09.2007 i skimlet, gærende træflis - 1. fund i LFM 

(J. Pedersen). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

GEOTRUPIDAE (Torbister) 

Overdrevsskarnbasse Geotrupes stercorarius (L.) 

Overdrevsskarnbassen (16-24 mm) var tidligere ganske almindelig, men er de sidste årtier blevet sjælden. Se 

beskrivelse side 8 i 1. del af rapporten. 

Fundet ved Ulvshalegård (N 55.04494 E 12.25800) 9.9.2017 flyvende og i en kunstig ”rovfuglerede” i 

Ulvshaleskoven.  

 

Figur 177. Aloconota languida (Er.) 
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Skovskarnbasse Anoplotrupes stercorosus (Scriba). 

Skovskarnbasse (13-20 mm) er ikke kræsen mht. habitat og forekommer i skove af enhver art, og den kan 

ofte også findes på åbne arealer. Man ser den ofte på stierne i skoven undertiden i store ”flokke”.  Den lever i 

bladkompost, gødning, svampe m.v. Larverne udvikles i gravede gange, hvor de voksne har lagt et foråd af 

forskellige art. De individer, som forplanter sig om foråret eller forsommeren overvintrer som voksne. Den 

er meget almindelig og udbredt over hele landet. Er bl.a. fundet i bakke under malaisefælde i Ulvshaleskoven 

27-8-2017. Skovskarnbasse vurderes som ikke truet, LC. 

LUCANIDAE (Hjortebiller) 

Bøghjort Dorcus parallelipipedus (L.) 

Bøghjort er tilsyneladende ret hyppig. Fundet ved Ulvshalegård (K. Graubæk) 10.8.2017. Den er eksempel 

på en paraplyart dvs. er en art, hvis bevaring giver beskyttelse til et stort antal naturlig forekommende 

samlevende arter. Begrebet bruges om arter som har et bredt krav til miljøet og behov for store arealer. 

Bøghjort er knyttet til gamle løvtræer, hvor dens larver udvikles i trøskede stammer og gamle stubbe. Dette 

findes oftest i forbindelse med større områder med gammel skov, men arten findes også i den mere åbne 

skov, så længe dødt ved i det rigtige nedbrydningsstadie er til stede. God indikatorart for løvskov især bøg 

med dødt ved. Se beskrivelsen side 21. 

SCARABAEIDAE (Torbister) 

Rødbenet møgbille Acrossus(Aphodius) rufipes (L.) 

Rødbenet møgbille (9-13 mm) er en af de største møgbiller. 

Den er meget almindelig; den er ikke særlig kræsen mht. til 

habitat og findes såvel på åbne marker som i skoven. Selv 

om den foretrækker kogødning, kan den også findes i 

gødning efter andre kreaturer og vildt. Den kan optræde som 

”gæst” i gange efter overdrevsskarnbassen. Den flyver ofte i 

skumringen og findes ofte i lysfælder. Den er bl.a. fundet 

ved Ulvshale på Hg-lys d. 5.7.2017 (P. Stadel). Den findes 

oftest i sensommeren juli – september. Arten vurderes ikke 

truet, LC. 

Oldenborre Melolontha melolontha (L.)  

Oldenborren (20-30 mm) sværmer i maj måned og er fundet i 

stort antal på lys dels ved Ulvshalegård og i lysfælder flere 

steder i skoven. Jeg lod mig lidt gribe af, at der var så mange 

oldenborre i lysfælderne omkring midten af maj, så jeg 

prøvede at se lidt nærmere på arten, der jo især tidligere har 

været megen opmærksomhed omkring. 

Sværmningstiden indtræffer ca. 1 time efter solnedgang og er 

på sin højde i bare en snes minutter. Oldenborrerne orienterer sig efter silhuetter mod horisonten og søger så 

efterhånden til løvtræer. I begyndelsen opsøges mest bøg og ær, (som da lige er sprunget ud); senere 

foretrækkes eg, men også andre løvtræer som, birk, hassel, ahorn m.fl. begnaves, men den går sjældent på 

lind, elm, ask, el eller hæg.  

Oldenborren lægger sine æg i jorden, hvor de klækkes ca. 5 uger senere. 

Under larvens vækst overvintrer den nu 3 gange og den ernærer sig af 

kraftigere og kraftigere rødder efterhånden som den vokser til og det værste 

gnav anrettes af store larver, med andre ord i 2. sommer efter 

sværmningsåret. I slutningen af juni 3. år efter sværmningsåret forpupper 

larven sig og i august klækkes den voksne oldenborre. Den overvintrer i 

 

Figur 178. Rødbenet møgbille Acrossus(Aphodius) rufipes (L.) 

 

 
Figur 180. Snylteflue (Dexia rustica) Foto: 

Peter Krogh-F&N 

 

 

Figur 179. Oldenborre Melolontha melolontha (L.) 
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eller nær puppehulen og kommer frem året efter. Generationen bliver således 4-årig.  

Hvor arten er hyppig, plejer en enkelt stamme at være langt talrigere end andre, og på denne måde taler man 

om oldenborreår, hvor der især tidligere kunne være masseoptræden. Store indsamlinger af såvel voksne som 

larver blev påbudt ved lov i 1887, hvor der blev indsamlet ca. 5 milliarder larver, men har imidlertid næppe 

haft betydning for oldenborrens udbredelse. Det drejer sig sikkert i lige så høj grad om dens andre fjender: 

svampe (Beauveria (Isaria) densa), virusangreb, protozoer, nematoder, snyltehvepse og en snylteflue (Dexia 

rustica), som bl.a. er rapporteret fra Møn. 

Natoldenborre Serica brunnea (L.). 

Natoldenborre (8-10 mm) er ret almindelig. Fundet 27.7.2017 i samlebakke under malaisefælde ved 

Ulvshalegård.  Hannen sværmer om aftenen og natten efter hunnen, der oftest sidde stille på jorden. Hannen 

findes derfor ofte på lys. Om dagen holder dyrene sig skjult under løv, mos, sten o.lign. Arten kan æde blade 

af birk og poppel, og søger undertiden til harpiksudflod på nåletræer. Larven kan gøre skade ved at gnave 

rødder af jordbærplanter. Natoldenborre vurderes som 

ikke truet, LC. 

HYDROPHILIDAE (Vandkærer) 

Paracymus aeneus (Germ.) 

Paracymus aeneus (2,5-3,2 mm) findes især i brakvand. 

Fundet på Ulvshale den 10.6.2017 (C. Fägerström, 

NCG) Denne sjældne art er ret udbredt langs kysterne i 

LFM og bl.a. også fundet på Nyord 2002 (J. Pedersen). 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Enochrus halophilus (Bedel) 

Enochrus halophilus (5,0-5,8 mm) findes kun i 

brakvand. Den forekommer i brakvandspytter med 

sparsom plantevækst oven for tidevandslinjen. Det er en 

sjælden art overalt i Europa og er vurderet som stærkt 

truet, EN i den tyske rødliste. Arten vurderes ikke-truet 

(Rødliste 1997). Fundet 10.6.2017 (C. Fägerström 

NGC). 

Stumpbiller (HISTERIDAE) 

 Gnathoncus nannetensis (Mars.) 

Gnathoncus nannetensis (2,4-4 mm) hører til 

stumpbillerne. Den er udbredt og ret almindelig. Den 

findes ved ådsler, svamp, ofte ved svovlporesvamp 

(Polyporus sulphureus) og i fuglereder (f.eks. i hule 

træer). Fundet 27.8.2017 og 13.9.2017 i kunstig 

rovfuglerede ved Ulvshalegård. Hyppigst i maj, juli og 

september. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Almindelig træstumpbille Paromalus flavicornis (Hbst.) 

Almindelig træstumpbille (2-2,3 mm) er udbredt og ikke 

særlig sjælden (dog ikke fundet i WJ og NWJ). Den 

findes under bark af løvtræer f.eks. bøg, sjældnere af 

nåletræer, undertiden fundet i hule træer sammen med orangemyre (Lasius fuliginosus) og brun træmyre (L. 

brunneus). Fundet i feromonfælde 19.6.2017. Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Kadaverstumpbille Margarinotus obscurus (Kugel.) 

 
Figur 184. Gnathoncus nannetensis (Mars.) 

 

 
Figur 181 

 

Fig 37    

Figur 182.  

 

  Paracymus aeneus (Germ.)  

 

Figur 183. Enochrus halophilus (Bedel) 
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Kadaverstumpbille 4-5,7 mm) findes ved ådsel og gødning, i svamp og plantemuld hyppigst i maj-juli. Selv 

om den betegnes som ret almindelig, ser det ud til, at arten er i tilbagegang. Fundet 12.7.2017 i malaisefælde. 

En sjælden varietet – var. goezelmanni Bickh., er tidligere fundet på Høvblege og Bornholm (Arnager). 

Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Flad stumpbille Hololepta plana (Sulzer) 

Flad stumpbille (8-9 mm) findes i skovbryn og 

lysninger, hvor den lever under halvfrisk, død tyk bark 

af popler, bævreasp og elmetræer, der er angrebet af 

barkbiller eller træbukke. Her lever den både som 

larve og voksen af andre insektlarver. Den voksne 

bille kan findes det meste af året, men er talrigst om 

foråret og efteråret. Det er vigtigt for arten, at den kan 

finde døde og døende træer. Det må derfor anbefales, 

at gamle træer, herunder mere eller mindre udgåede 

træer, ikke fældes, men bevares til død, og at væltede 

træer får lov at ligge. Arten vil desuden være afhængig 

af, at dens levesteder ikke gror til med hurtigt 

voksende træer såsom ahorn, gran og til dels ask eller brombær. Den er fundet i Ulvshaleskoven 12.5.2016 

(Jens Søgaard Hansen), 14.5.2016 (Heden) (Poul Ulrik). Arten vurderes ikke-truet (Rødliste 1997). 

Indikatorart for gammelskov med dødt ved.  

EUCINETIDAE 

Eucinetus haemorrhoidalis (Germ.) 

Eucinetus haemorrhoidalis (2,8-3,5 mm) er meget 

sjælden. Kategori R (Rødliste 1997). Fundet på nogle 

lokaliteter i LFM samt F, NWZ, NEZ og B. I Tyskland er 

arten fundet på tør sandbund under planterester, f.eks. af 

kartofler, eller ved planterødder, på skrænter under mark-

bynke (Artemisia campestris) og kortlæbe. (Teucrium sp) 

og i klitter under marehalm (Leymus arenarius). I Sverige 

er den fundet på sandede marker nær kysten. I Finland er 

den fundet i antal i rådnende kartofler i en kartoffelgrube 

på skovbund. Hos os er den næsten udelukkende fundet 

ved stranden og i klitter. Arten overvintrer sikkert som 

imago. Ulvshale 2002 (P. Jørum, J. Petersen)  

Pragtbiller (BUPRESTIDAE) 

Pilepragtbille Agrilus viridis (L.) 

Pilepragtbille (7-9 mm) er ret almindelig og fundet i 

de fleste distrikter, dog ikke i F, og i LFM og B ikke i 

nyere tid. På pil, hassel og birk, men hyppigst på pil. 

Den findes især i juni-juli. Larven lever i forskellige 

løvtræarter såsom bøg, birk, el, eg, pil og poppel. Den 

er fundet både i sunde og i syge træer, både i stammer 

og grene og har i udlandet gjort skade bl.a. på bøg og 

birk – især på unge planter. Arten er ikke truet, LC. 

Stor egepragtbille Agrilus sulcicollis Lac. 

Stor egepragtbille (6-9 mm) Arten, der først blev fundet i Danmark i 1952 i Grib Skov, er knyttet til eg og er 

fremme fra maj til juli, Den ses især på stammer, på skud af nylig fældede træer og på afhuggede grene. 

 

Figur 187. Pilepragtbille Agrilus viridis (L.) 

 

 

Figur 185. Flad stumpbille Hololepta plana (Sulzer) 

 
Figur 186. Eucinetus haemorrhoidalis (Germ.) 
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Larven lever under og i barken af grene, stammer og stubbe og især i unge egeplanter, på hvilke den 

undertiden har gjort stor skade i udlandet. I Sverige er den især fundet i tørt egeved med ru bark, f.eks. 

hegnspæle, afbrækkede grene af gamle træer og endvidere på roden stående træer, der er døde som følge af 

brand eller oversvømmelse. Forpupning i splinten eller barken, udviklingstid 1 år eller under ugunstige 

vejrforhold 2 år. Larven er undtagelsesvis også fundet i bøg. Hidtil er den kun fundet øst for Storebælt. 

Fundet i Ulvshaleskoven 2003 (S. Tolsgaard, R. Bygebjerg). Stor egepragtbille er indikatorart for 

gammelskov. Stor egepragtbille har en positiv bestandsudvikling, og kategoriseres derfor ikke truet, LC. 

Bredhornet pragtbille Agrilus laticornis (Ill.)  

Bredhornet pragtbille (5-6 mm) lever i løvskove, hvor 

den yngler i eg (Quercus sp.), sjældent på hassel 

(Corylus avellana) og lind (Tilia sp.). Den voksne 

bille findes på egeløv. Arten er er fundet på mange 

lokaliteter fordelt over det meste af Danmark, men er 

dog ret lokal og temmelig undertiden i antal i juni-

aug. Fundet den 10.6.2017 (J. Misser) banket af 

egegrene ved Ulvshalegård. Arten holder til i 

skovbryn/lysninger og ved dødt ved. Bredhornet 

pragtbille forekommer på mange lokaliteter spredt 

over det meste af landet, og da den har stabil 

bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC. 

 

Smældere (ELATERIDAE) 

Almindelig sirsmælder Denticollis linearis (L.) 

Almindelig sirsmælder (9-12,5 mm) er udbredt i hele 

landet og findes i skov og krat i maj-juli. Larven er 

hyppigt fundet i maj i tynde egegrene, der ligger på 

jorden eller den findes under løs bark eller i dødt ved 

af stammer, grene og i stubbe, hvor den overvejende 

ernærer sig som rovdyr. I Sverige er den først og fremmes fundet i el. Den er meget almindelig i 

Ulvshaleskoven, hvor den er fundet både ved ketsning, i malaisefælder og feromonfælder.  

Almindelig sirsmælder vurderes ikke truet, LC. 

Ampedus pomonae (Steph.) 

Ampedus pomonae (8-10,5 mm) er sjælden, men ret 

udbredt. Ikke fundet i NWJ og B. Især i tørvemoser 

på birk og pil. Larven i stubbe og væltede stammer 

der ligger på fugtig bund især af birk, men også 

f.eks. af el og fyr. Maj-juli. Det er en af de første 

smældere, der dukker op om foråret, hvor den kan 

findes på nyudsprugne birkeblade, blomstrende pil 

og senere på hvidtjørnens blomster. Fundet 

14.3.2017 i trøsket træ i skovbunden. Indikatorart for gammel sumpskov 

 Ampedus pomonae vurderes ikke truet, LC. Rødliste 1997: kategori sårbar (V). 

Tvefarvet skovsmælder Ampedus balteatus (L.) 

Tvefarvet skovsmælder (7,5-9 mm) er knyttet til 

forskelligartede biotoper i løv- og nåleskov, men 

synes at foretrække skovsumpe og moseområder. 

Larven lever i dødt ved i stubbe og væltede stammer 

 
Figur 189. Almindelig sirsmælder Denticollis linearis (L.) 

 

 
Figur 190. Ampedus pomonae (Steph.) 

 

 
Figur 191. Tvefarvet skovsmælder Ampedus balteatus (L). 

 

Figur 188. Bredhornet pragtbille Agrilus laticornis (Ill.) 
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af især birk og el, men er fundet i mange træarter, ofte også i nåletræ. Den voksne bille findes ofte på 

værtstræet eller den flyver omkring i varmt vejr. Arten er ret almindelig og udbredt i det meste af landet. Den 

er efter 1960 fundet i alle 11 faunistiske distrikter, og også  ret hyppigt i Ulvshaleskoven og den vurderes da 

heller ikke truet, LC. 

Sømplettet skovsmælder Ampedus sanguinolentus 

(Schrk.)  

Sømplettet skovsmælder (9-11,5 mm) er knyttet til 

moser eller skovsumpe. Den foretrækker lysåbne, 

stævnede elleområder, som i vinterhalvåret kan være 

meget vandfyldte og i sommerhalvåret helt eller 

delvist tørlagte og den finder i Ulvshaleskoven 

oplagte lokaliteter. Undertiden ses den i antal bl.a. 

19.5.2010 og 15.5.2017. De største trusler mod arten 

er dræning af skovsumpe samt tilplantning af 

oprindelige skovarealer og fjernelse af dødt ved. 

Arten er afhængig af, at gamle stammer og stubbe får 

lov at gennemgå de naturlige nedbrydningsprocesser, 

og at udgående og væltede træer ikke fjernes fra dens levesteder. Er fundet overvintrende i sommerhus. 

Indikatorart for gammel sumpskov. Trods det er en sjælden art vurderes sømplettet skovsmælder ikke truet, 

LC. Rødliste 1997 anser arten for sårbar, V. 

Stor sortsmælder Melanotus castanipes (Payk.) 

Stor sortsmælder (14-20 mm) er knyttet til 

forskelligartede habitater, men lever overvejende i 

skov. Den findes i trøskede stammer og stubbe af 

løv- og nåletræ og hyppigst i juni. Arten flyver om 

natten. Larven lever i dødt ved af både løv- og 

nåletræ, ofte også i kompostbunker. Den lever 

vistnok både af rov og af vedmassen. Imago 

klækkes i august-september og overvintrer i 

puppelejet, En del fund bl.a. 27.6.2017 på Hg-lys 

(P. Stadel). Stor sortsmælder vurderes ikke truet, 

LC. 

Melanotus villosus (Geoffr.) 

Melanotus villosus (12-18 mm) er ret almindelig og især udbredt i de østlige egne af landet. Levevis som den 

foregående art, men er overvejende knyttet til ældre løvskov. Larven lever i dødt ved af forskellige løvtræer 

eller i smuld i bunden af hule træer.  

Melanotus villosus vurderes ikke truet, LC.  

  

 

Figur 192. Sømplettet skovsmælder Ampedus sanguinolentus (Schrk.) 

 

Figur 193. Melanotus villosus (Geoffr.) 
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Dicronychus cinereus (Hbst.) 

Dicronychus cinereus (8-10 mm) er knyttet til 

sandede habitater som heder, overdrev og 

havskrænter, hvor den søger til blomster bl.a. 

hvidtjørn og skærmplanter. Den findes i maj-

juni. Larven lever i jorden ved planterødder. 

Arten er meget sjælden med sporadisk 

udbredelse og kun fundet på nogle få lokaliteter 

i de sydligste egne af landet. Efter 1960 er den 

således kendt fra Sydjylland (SJ), Møn (LFM) 

og Bornholm (B). Fundet på Ulvshale 10.6.2017 

(U. Hansen NCG).  

Dicronychus cinereus vurderes trods dens sjældenhed ikke truet, LC. 

 

CANTHARIDAE (Blødvinger) 

Podabrus alpinus (Payk.) 

Podabrus alpinus (11-14 mm). Udbredt, men ikke 

alm., hyppigst i den sydlige del af landet På træer og 

buske, f.eks. Eg. (Quercus sp.) og blomstrende 

hvidtjørn. (Crataegus sp). De voksne biller er 

fremme i juni-juli og fundet i Ulvshaleskoven 6.-

20.6. 2017.  

Arten er ikke truet, LC. 

Malthinus flaveolus (Hbst.) 

Malthinus flaveolus (5-6,5 mm) er en almindelig 

dværgblødvinge, der er udbredt i hele landet. Arten 

bankes let af forskellige løvtræer.  

Arten er ikke truet, LC. 

 

EUCNEMIDAE 

Hylis foveicollis (Thoms.) 

Hylis foveicollis (4-6 mm) blev fundet i Danmark første gang 1973 i Gribskov. Arten har bredt sig og 

forekommer nu i WJ, LFM, SZ og NEZ. Larven lever af dødt ved i stubbe og væltede stammer især af gran 

og fyr, men er også fundet i forskellige løvtræer, f.eks. bøg. Arten er sjælden og lokal og indtil videre kun 

fundet på Lolland og Sjælland. Den skønnes at være 

værdifulde indikator for gammel løvskov og urørt skov. 

Fundet i Ulvshaleskoven 06.07.2011. (K. Arevad) 

Hylis foveicollis vurderes ikke truet, LC. 

 

Melasis buprestoides (L.) 

Melasis buprestoides (5-9 mm) Arten, som er 

udbredt i Sydsverige, er meget sjælden i Danmark, 

hvor den lever i forskellige løvtræer, især bøg,  

Figur 197. Hylis foveicollis (Thoms.) 

 

Figur 195. Podabrus alpinus (Payk.) 

 

Figur 194. Dicronychus cinereus (Hbst.) 

 

Figur 196. Malthinus flaveolus (Hbst.) 
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avnbøg og hassel. Veddet skal være tørt, helst 

solbeskinnet og meget hårdt. Udviklingen varer 

mindst 2 år. Larven findes både i stammer, stubbe og 

grene, og gangene går ofte dybt i veddet i radial 

retning. Forpupningen sker i gangene om efteråret. I 

slutningen af august er der fundet larver, pupper og 

nyklækkede imagines; disse sidste overvintrer og 

forlader først veddet i maj-juni næste år; den kan da 

på lune, solrige eftermiddage træffes krybende på 

døde stammers barkblottede partier eller undertiden 

ketsjes eller tages flyvende. I Tyskland er arten taget 

i bøg, birk, pil, platan, el og eg, f.eks. i unge, døde 

armtykke ege. Fundet flere døde og levende eksemplarer i Ulvshaleskoven i død bøgestamme 10.6.2016 (J. 

Misser, Mog.H). Melasis buprestoides er indikatorart for gammelskov.  

Melasis buprestoides vurderes moderat truet, EN.  

Microrhagus pygmaeus (Fabr.) 

Microrhagus pygmaeus (4-5 mm) er knyttet til løvskov, bl.a. gamle egekrat. Larven lever af dødt ved i 

stubbe, grene og væltede stammer af forskellige løvtræer især eg og bøg. Hyppigt fundet i hvidfrønnet 

bøgeved (G. Pritzl). Oftest ketsjet under eller banket af Quercus sp. (Eg) eller fundet i tørt egeved i juni-

august. I udlandet er arten også klækket af birk, asp, el, hassel, røn og gran. Larven lever især i trøsket ved af 

på jorden liggende grene og tynde stammer, hos os især af eg. 

Udviklingen er antagelig toårig, og imago klækkes 

om foråret. I Tyskland er arten 3 år i træk fundet i en 

liggende bøgestamme, der var så mør, at veddet 

kunne sønderdeles med fingrene. Arten er ret 

almindelig og udbredt især i de østlige egne af landet. 

Den er efter 1960 fundet i alle 11 faunistiske 

distrikter. Fundet bl.a. 19.6.2017 i malaisefælde ved 

Ulvshalegård. Microrhagus pygmaeus er indikatorart 

for gammelskov.  

Microrhagus pygmaeus vurderes ikke truet, LC. 

 

THROSCIDAE (Muldsmældere) 

Trixagus carinifrons (Bonv.)  

Trixagus carinifrons lever især i skove og 

skovbryn. Arten er udbredt i hele landet 

undtagen B, og i flere egne er den ikke 

sjælden. Fundet på Ulvshale 2009 (K. 

Arevad). Arten kategoriseres som ikke truet, 

LC. 

Trixagus dermestoides (L.) 

Trixagus dermestoides lever på meget 

forskelligartet, men noget frugtbar, muldrig 

jordbund, hyppigst i skove og krat. Arten er almindelig og fundet i antal i malaisefælde ved Ulvshalegård 

bl.a. 13.6.2017. Da Trixagus dermestoides er almindelig og har stabil bestandsudvikling, kategoriseres den 

ikke truet, LC. 

 
Figur 198. Melasis buprestoides (L.) 

 

 
Figur 199. Microrhagus pygmaeus (Fabr.) 

 

 

Figur 200. Trixagus dermestoides (L.) 
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DERMESTIDAE (Klannere) 

Klitklanner Dermestes murinus L. 

Klitklanner (7-9 mm) forekommer især langs kysterne, 

på sandbund i klitter og på sandstrande, på 

strandoverdrev og strandenge, sjældnere i andre 

biotoptyper som fx i skov. Både larven og den voksne 

bille lever på tørre ådsler. Arten er lokal og sjælden. 

Efter 1960 ar arten fundet flg. steder: EJ: Ørkenen på 

Anholt. WJ: Skallingen. NEJ: Høstemark Skov; Læsø 

(Danzigmand). LFM: Rødby. Fundet 27.8.2017 på dødt rådyr ved Ulvshalegård. 

Klitklanner opfylder kriterium for sårbar. Da arten er udbredt i nabolandene, og da den flyver godt, vurderes 

det som sandsynligt, at der kan tilføres genetisk materiale udefra. Artens rødlistestatus er derfor 

nedkategoriseret til næsten truet, NT. 

Museumsklanner Anthrenus museorum (L.) 

Museumsklanner (2-3 mm) lever i det fri i fuglereder og i mørt ved med insektrester; larven lever af døde 

insekter. Den voksne bille findes på blomster På blomster især af hvidtjørn og forskellige skærmplanter. 

Arten findes desuden hyppigt indendørs, hvor den har gjort alvorlig skade i insektsamlinger. Arten er meget 

almindelig. Fundet 19.6.2017 i malaisefælde ved Ulvshalegård. 

Museumsklanner vurderes ikke truet, LC. 

 

PTINIDAE (Borebiller) 

Hvidbroget borebille Ptinomorphus imperialis (L.) 

Hvidbroget borebille er fundet i malaisefælde ved Ulvshalegård 8.7.2017. Se beskrivelse side 28. 

Egeborebille Xestobium rufovillosum (Deg.) 

Egeborebille (5-9 mm) findes ret almindelig i tørre stammer af løvtræ, især eg, men også f.eks. el, pil og 

blommetræ. Den kan undertiden være skadelig for bindingsværk af eg, i udlandet også optrådt som skadedyr 

på andet løvtræ, sjældnere for nåletræ. Imago træffes fremme om forsommeren, f.eks. på barkblottede steder 

af gamle egestammer, hvor borehullerne findes i mængde. Artens udviklingen er mindst toårig. Fundet 

10.7.2017. Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Dødningeur Hadrobregmus pertinax (L.). Dødningeur (5-6-mm) er udbredt, men ikke almindelig; den er 

ikke fundet i SJ, EJ, NWJ og B. På tørre stammer, grene, bjælker og stolper (f.eks. hegnsstolper) af 

svampeangrebet nåletræ, sjældnere løvtræ, også indendørs, hvor den undertiden gør nogen skade. Udvikling 

er toårig og imago klækkes om efteråret, men forbliver i puppelejet til næste forår og træffes så i maj-juli 

krybende fremme, især henad aften.  

 Arten har fra gammel tid været omtalt som udbredt, 

men sjælden (f.eks. Rye, 1906), og nævnes af bl.a. 

Hansen, 1964 fra J og Ø. Imidlertid er stort set alle 

eksisterende eksemplarer fra NEZ, hvor arten til 

gengæld er fundet mange steder, både i ældre og nyere 

tid. Fundet i Ulvshaleskoven i faldfælde 8.6.2017. 

Arten holder til i gammelskov i dødt ved. Er ikke 

rødlistevurderet, NE. 

Dorcatoma dresdensis Hbst. 

 
Figur 201. Dermestes murinus L. 

 

 
Figur 202. Dødningeur Hadrobregmus pertinax (L.) 
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Dorcatoma dresdensis (2,5-4 mm) er sjælden og ikke tidligere rapporteret fra Møn. Arten findes i træsvamp 

bl.a. tøndersvamp (Fomes fomentarius), hvor den tilbringer det 

meste af sin tilværelse undertiden i selskab med andre arter, og som 

de kun forlader for at søge efter nye svampe; i deres søgen flyver de 

rundt, normalt i skumringen og kan da ketsjes. Larver og imagines 

kan findes i svampe hele året rundt. Fundet 20.6.2017 i 

malaisefælde ved Ulvshalegård. Dorcatoma dresdensis er 

indikatorart for gammelskov med træsvamp.  

Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

TROGOSSITIDAE 

Nemozoma elongatum (L.) 

Nemozoma elongatum (3,5-5 mm) forekommer både i løv- og nåletræ, f. eks. i bøg på udgåede grene. Både 

larven og den voksne bille lever af barkbillelarver. Arten var tidligere anset for sjælden, men har 

tilsyneladende bredt sig meget, og arten er nu udbredt og temmelig 

almindelig og er fundet i alle distrikter undtagen NWJ. Imago 

klækkes om efteråret og kommer efter overvintring frem i maj-juni, 

sværmende til og krybende på stammer og grene. Fundet i 

Ulvshaleskoven i feromonfælde 19.6.2017. Den er ikke tidligere 

rapporteret fra Møn.  

Arten er rødlistet som ikke truet, LC. 

PHLOIOPHILIDAE  

Phloiophilus edwardsii Steph. 

Phloiophilus edwardsii (2,5-3,2 mm) er sjælden. Den findes på udgåede træer og grene, f.eks. eg, bøg, gran 

og fyr eller ved ketsning under disse. Især fremme i september-oktober, men også efter overvintringen fundet 

om foråret under mos på træstammer eller ved ketsning eller tilfløjet til friskfældet afbarket træ (fyr og gran). 

Fundet 15.7.2002 (J. Pedersen). Det er en særligt opmærksomhedskrævende art knyttet til dødt ved.  

Arten kategoriseres ikke truet, LC. 

CLERIDAE (Myrebiller) 

Myrebille Thanasimus formicarius (L.)  

Myrebillen (7,5-10.5 mm) er udbredt især på øerne, men 

er kendt fra alle distrikter. Imago træffes løbende fremme 

om dagen på stammer og stubbe af nåletræer, hvor den 

jager barkbiller, hvis indvolde den fortærer; det er en 

meget aggressiv art, der kan gøre skade på andre biller i 

f.eks. feromon-fælder, hvor den bl.a. fandtes 19.6.2017 i 

Ulvshaleskoven. Myrebillen (7,5-10.5 mm) er udbredt 

især på øerne, men er kendt fra alle distrikter. Larven 

jager andre billelarver – bl.a. barkbillelarver - i gangene under barken på især nåletræer.  

Da myrebille er almindelig og har stabil 

bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC. 

Løvtræsmyrebille Opilo mollis (L.) 

Løvtræsmyrebille (9-13 mm) lever i skov, på helt eller 

delvist udgåede stammer og grene, helt overvejende af 

løvtræer. Den jager vedborende insekters larver. Arten er 

 
Figur 205. Myrebille Thanasimus formicarius (L.) 

 

 

Figur 203. Dorcatoma dresdensis Hbst. 

 

 

Figur 204. Nemozoma elongatum (L.) 

 

Figur 206. Løvtræsmyrebille Opilo mollis (L.) 
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udbredt og ikke sjælden i de østlige egne af landet, lokal og sjælden i Jylland. 

Løvtræsmyrebille er indikatorart for gammelskov, og dødt ved. For at fremme artens udbredelse er det 

vigtigt, at skoven er rig på tørre barkbilleangrebne grene. Da løvtræsmyrebille er udbredt og ikke sjælden i 

Danmark, og da den har stabil bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC. 

 

MALACHIIDAE  

Anthocomus rufus (Hbst.)  

Anthocomus rufus (4-5 mm) lever på fugtig bund i 

sumpvegetation, især på tagrør (Phragmites australis). 

Anthocomus rufus blev i ældre tid regnet for meget 

sjælden, men har haft stor fremgang. Arten er nu udbredt 

i hele landet og ret almindelig. Bl.a. fundet 11.9.2017 i 

malaisefælde i Ulvshaleskoven.  

Da Anthocomus rufus har stabil bestandsudvikling, 

kategoriseres den ikke truet, LC. 

NITIDULIDAE (Glansbiller) 

Meligethes planiusculus (Heer) 

Meligethes planiusculus (1,5-2 mm) Victor Hansen (1950) angiver arten som udbredt i Mellemeuropa og 

fundet så langt mod nord som til Hamburg, men ikke fundet i Danmark dog er arten behandlet som 

forventelig i Danmarks Fauna (Hansen 1950). I 1988 rapporteredes dog om et gammelt fund fra Hammeren, 

Bornholm samlet den 11.6 1919 (jf. Hansen 1988). Den 30.6.1991 er den fundet i antal i Store Klinteskov, 

(jf. Hansen et al. 1992). Senere er der rapporteret om flere fund i SZ, NEZ og B, men arten anses dog stadig 

for at være sjælden, men sikkert under spredning. Den findes først og fremmes på slangehoved (Echium 

vulgare), undertiden på knopurt og læge-oksetunge (Anchusa officinalis) Den er fundet på Ulvshale 04.08. 

2002 (P. Jørum). Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Omosita depressa (L.)  

Omosita depressa (3-5 mm) fundet 27.8.2017 i kunstig rovfuglerede ved Ulvshalegård. Arten er ikke 

almindelig, men dog udbredt i hele landet undtagen NWJ. Den lever på knogler, indtørrede ådsler og 

lignende. Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Cychramus variegatus (Hbst.) 

Cychramus variegatus (4,3-7,3 mm) er sjælden. Hidtil kun 

fundet i NEJ og NEZ, hvor det i nyere tid ser ud til at den 

er gået stærket tilbage.: På blomster, f.eks. af 

skærmblomstrede, og i svampe, især honningsvamp 

(Armillaria mellea). Hyppigst i juli-aug. 1 eks. er fundet 

5.6 2017 i feromonfælde i Ulvshaleskoven. Første fund i 

LFM. Både larven udvikler sig i svampe, især i træsvampe 

(såsom Polyporus) og i ægte honningsvamp (Armillaria 

mellea). Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

MONOTOMIDAE (Smalbiller) 

Rhizophagus fenestralis (L.) (parvulus (Paykull, 1800)) 
Rhizophagus fenestralis (2,0-2,8 mm) er meget sjælden 

og kun fundet ganske få gange her i landet i nyere tid. 

Den er indikatorart for gammelskov, urørt skov med dødt 

 
Figur 207. Anthocomus rufus (Hbst.) 

 

 

Figur 208. Cychramus variegatus (Hbst.) 

 

Figur 209. Rhizophagus fenestralis (L.) 
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ved og træsvamp. Fundet under birkebark i Ulvshaleskoven 10.6.2017 (Mog.H.leg., J. Pedersen affid.), og på 

undersiden af en tøndersvamp (Formes fomentarius) på udgået, soleksponeret birkestamme lidt syd for 

Ulvshalegård. 20.5.2018 (J. Pedersen). 

Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Toplettet barksmalbille Rhizophagus bipustulatus 

(Fabr.) 

Toplettet barksmalbille (2-3,5 mm) er en almindelig 

repræsentant for smalbillerne. Den lever under bark af 

løvtræer, især bøg, ved træsaft og ved træsvamp, som den 

lever af - samtidig går den også på rov efter andre små 

insekter f.eks. døde larver efter Scolytus-arter. Arten er 

ikke rødlistevurderet, NE. 

 CRYPTOPHAGIDAE 

Cryptophagus lycoperdi (Scop.)  

Lycoperdina bovista (4,5 mm) Udbredt, men ikke helt 

alm. (J, Ø, B). I svampe af slægten Scleroderma 

(bruskbolde) Fundet i Ulvshaleskoven bl.a.11.9.2017. 

I Danmark er arten ikke rødlistevurderet, NE.  

SILVANIDAE 

Silvanoprus fagi (Guér.-Mén.) 

Silvanoprus fagi (Guér.-Mén.) (2,5-3 mm) Sjælden. I 

Sverige anses grannålebunker for dens typiske 

opholdssted; i Tyskland er den fundet under granbark og 

i nedfaldne grankogler samt på og under granris. 

Overvintrer som imago. Fundet i visne fyrregrene 

25.9.2016. 

Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Uleiota planata (L.) 

Uleiota planata (4,5-5,5 mm) er formodentlig indført til 

landet med importeret træ. I udlandet findes den under 

bark af løvtræer, især eg. Imago overvintrer. 

Larveudviklingen sker under barken af nyligt døde nåle- 

og løvtræer. Om larven lever som kambieæder eller 

rovdyr vides ikke. Formodentlig udnytter den begge typer 

føde. Den voksen bille kan findes under bark den største 

del af året. Eftersom Uleiota planata er knyttet till grove, 

nylige døde træer er det vigtigt for den, at disse efterlades 

i skoven. Da arten mest findes under ganske tør bark, 

ynder den formodentlig soleksponerede, ubarkede 

stammer. Arten er under spredning i Danmark i de 

sydlige og østlige egne af landet. Det er en saproxylisk
15

 

art og indikator for gammelskov/urørt skov.  

                                                      
15

 Saproxylisk betyder afhængighed af dødt og henfaldende træ i det mindste i en del af artens livscyklus. Saproxyle biller påvirker andre grupper af 

levende organismer, som er meget vigtige for økosystemets trivsel, såsom mider, nematoder, bakterier og svampe. Billerne kan bære disse organismer 
fra træ til træ og fra busk til busk, og derved hjælper med at formidle dem omkring i habitatet. Mange er også involveret i bestøvning. 

 
Figur 211. Cryptophagus lycoperdi (Scop.)  

 

 

 
Figur 213. Uleiota planata (L.) 

 

 
Figur 210. Toplettet barksmalbille Rhizophagus bipustulatus (Fabr.) 

 

 

Figur 212. Silvanoprus fagi (Guér.-Mén.) 
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Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

COCCINELLIDAE (Mariehøns) 

Gulrød mariehøne Harmonia quadripunctata  (Pont.)  

Gulrød mariehøne (5-6,5 mm) er sjælden og findes kun 

enkeltvis i det meste af landet. Mangler i NWJ og NEJ. 

Den bankes af gran og fyr, både i blomstringstiden og 

senere hen på året helt hen til oktober. I Tyskland er arten 

ofte taget på kunstigt lys. Imago overvintrer under 

barkskæl eller løs bark  

Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Hieroglyf-mariehøne Coccinella hieroglyphica L. 

Hieroglyf-mariehøne (3,5-4,5 mm) er udbredt, men ikke 

helt almindelig. Ikke registreret i F, SZ og i NWZ ikke 

efter 1960. Den foretrækker hede- og hedemosebund og 

er ofte ketsjet på lyng og banket af birk, fyr m.v. Fundet 

27.6.2017 i malaisefælde ved Ulvshalegård. Var. areala 

Panz. er vistnok kun fundet i Jylland, hvor den er udbredt, 

især på tørvemosebund. 

Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

LATRIDIIDAE (Skimmelbiller) 

Enicmus testaceus (Steph.) 

Enicmus testaceus (1,5-2 mm) er udbredt og fundet i alle 

distrikter, men dog ret sjælden. Den lever i tøndersvamp 

og slimsvamp. Fundet 19.6.2017 i feromonfælde.  

Arten er ikke rødlistevurderet, NE. 

Dienerella clathrata (Mannh.) 

Dienerella clathrata er fundet i nåletræssavspåner 

(sammen med Atomaria ornata) i barkaffald fra afbarket 

fyr, i hul eg og på gamle knogler. Nogle eksemplarer 

fundet i Ulvshaleskoven 14.12.1992. sigtet af rødmuldet 

granstamme (J. Pedersen).Arten er ikke rødlistevurderet, 

NE. 

MYCETOPHAGIDAE (Svampebiller) 

Mycetophagus piceus (Fabr.) 

Mycetophagus piceus (4-4,5 mm) er sjælden. 

Mycetophagus piceus lever i ældre løvskove og fore-

kommer især i trøsket ved med svampemycelium samt 

under svampet bark, især i tørt, rødmuldet egeved, der er 

gennemtrængt af hvidt, papiragtigt svampe-mycelium, 

hvor den kan optræde i stort antal. Den kan også findes i svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus) på eg og i 

tønder-svamp (Fomes fomentarius) på bøg. Den kan findes i april-september. Den er indikatorart for gammelskov, urørt 

skov med dødt ved og træsvamp. Den vurderes som næsten truet, NT. 

 

Figur 215. Hieroglyf-mariehøne Coccinella hieroglyphica L. 

 

Figur 214. Gulrød mariehøne Harmonia quadripunctata  (Pont.) 

 
Figur 216. Enicmus testaceus (Steph.) 

 

 

Figur 217. Mycetophagus piceus (Fabr.) 
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CIIDAE (Svampeborere) 

Sulcacis fronticornis (Panz.) 

Sulcacis fronticornis (1-1,3 mm) lever i træsvampe, især i 

arter af læderporesvamp (Trametes sp.) på bøg (Fagus 

sylvatica). I Sverige er den fundet i små, halvbløde 

poresvampe på en liggende stamme af bævreasp, i fyrre-

ildporesvamp på fyr og under svampet bark af en 

brandskadet birk. Den er fundet i juni og oktober. Arten 

er sjælden. Indikatorart for gammelskov, urørt skov med 

dødt ved og træsvamp. At der ud over nogle få meget 

gamle fund af Sulcacis fronticornis kun findes fund efter 

1960, tyder på at arten har haft positiv bestandsudvikling.  

Arten rødlistebedømmes til at være næsten truet, NT. 

MELANDRYIDAE 

(Svampespringere) 

Blå ribbevinge Melandrya 

caraboides (L.) 

Blå ribbevinge (10-15 mm) lever 

som larve i døde stammer, stubbe og 

grene af forskellige arter af løvtræer 

f.eks. bøg (Fagus sylvatica), eg 

(Quercus sp.) og el (Alnus sp.). Her 

lever den i mørt og hvidmuldet ved, 

der ofte er angrebet af træsvampe. 

Arten er sjælden, men udbredt i det 

meste af Danmark, med undtagelse 

af WJ, NWJ, NEJ og B, hvor den 

ikke er fundet. Den voksne bille er primært nataktiv og 

findes om dagen ofte under barken eller i veddet af 

værtstræerne. Fundet 19.6.2017 i feromonfælde. 

Blå ribbevinge vurderes ikke truet, LC. 

TENEBRIONIDAE (Skyggebiller) 

Uloma culinaris (L.) 

Uloma culinaris (10-11,5 mm) For over 90 år siden blev 

den, omend meget sparsomt, fundet i skovene omkring 

Sorø og Næstved under bark på muldnende løvtræer; i 

1931 og senere er den fundet i Dyrehaven i larvegange af 

Bøghjort (Dorcus parallelopipedus) og valsehjort 

(Sinodendron cylindricum), flere gange i stort antal i 

januar-maj og i august. Arten er under fortsat spredning 

og er fundet i alle distrikter undtagen SJ, WJ og EJ. I 

udlandet forekommer den især under granbark, men er 

også fundet under bark af eg og pil; i Sverige findes den 

nu mest i savsmuldsdynger. I Danmark er den også fundet 

under disse forhold. f.eks. træffes Uloma culinaris 

jævnligt i store savsmuldsdynger med næsehornsbiller 

(Oryctes nasicornis). Larven, hvis udvikling antagelig er 

 
Figur 220. Uloma culinaris (L.) 

 

Figur 219. Blå ribbevinge Melandrya caraboides (L.) 

 

Figur 221. Violet skyggebille Platydema violacea (Fabr.) 

 

Figur 218. Sulcacis fronticornis (Panz.) 
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mindst 2-årig, er fundet i juni og september-oktober. Den voksne bille overvintrer. Fundet i Ulvshaleskoven 

under bark 5.7.2017. Artens levevis gør den sårbar over for fældning af gamle, svækkede eller udgåede 

træer. Indikatorart for gammelskov og dødt ved. Uloma culinaris vurderes ikke truet, LC. 

Violet skyggebille Platydema violacea (Fabr.) 

Violet skyggebille (6.7,5 mm) findes hos os oftest for- og efterår. under svampebevokset bark af udgåede 

egegrene og -stammer, men også fundet under bøgebark og under mos på ahorn. I Dyrehaven synes arten i 

de senere år at være blevet betydeligt sjældnere end tidligere. Imago overvintrer. I Sverige fundet på 

egestubbe og elmeblokke med svampen håret judasøre (Auricularia meseulerica), hvor man også finder 

larverne Den fuldt udviklede bille lever også af denne svamp. I Danmark findes den ofte i antal på 

almindelig judasøre (Auricularia auricula-judae), der oftest vokser på hyld. 

Flere observationer tyder på, at de ofte samler sig på passende steder under bark, inden vinteren. Ketsjet i 

Ulvshalekoven 27.7.2017. Arten findes også i egetræ og bøg, og det er derfor muligt, at arten også kan 

udvikle sig på andre træsvampe. I Sverige anses arten for stærkt truet (EN) fordi elmesygen har udryddet 

mange af artens levesteder. 

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Tigerskyggebille Diaperis boleti (L.) 

Tigerskyggebille (6-8 mm) lever både som larve og voksen i 

birkeporesvamp (Piptoporus betulinus) på udgåede eller svækkede 

birketræer og i sjældnere tilfælde i svovlporesvamp (Laetiporus 

sulphureus) på eg, bøg og elm. Den er ofte til stede i stort antal i 

maj-juli og igen i september. Fundet i Ulvshaleskoven i 

malaisefælde, feromonfælde og i birkeporesvamp bl.a. 13.6.2017. 

Arten er ellers ikke almindelig, men udbredt i det meste af 

Danmark, med undtagelse af SJ, WJ, NWJ og NWZ, hvor den 

endnu ikke er fundet. 

Skønnes at være indikatorart for gammelskov/urørt skov med træsvamp. Arten er ikke truet, LC. 

OEDEMERIDAE (Solbiller) 

Orangebrystet solbille Oedemera croceicollis (Gyll.) 

Orangebrystet solbille (7-9 mm) er sjælden Den lever på mere eller mindre fugtige enge, både ferske og 

saltpåvirkede; larven udvikles i plantestængler, mens den voksne bille findes på blomstrende urter. Arten er 

ret lokal og sjælden og er overvejende fundet i den 

østlige del af landet. Der foreligger ældre fund fra F, 

SZ, NWZ og NEZ. Efter 1960 er arten fundet i SJ: 

Pamhule Skov. F: Damsbo Strand. LFM: Møns Klint 

1986 (E. Palm); Ulvshale 2002 (S. Tolsgaard). SZ: 

Marienlyst Skov ved Vordingborg; strandengen ud 

for Oreby Skov; Svinø Strand. Bestandsudviklingen 

for orangebrystet solbille vurderes at være svagt 

negativ. Arten synes at være forsvundet fra flere 

lokaliteter, hvor den tidligere forekom, og den er i 

distriktet NWZ ikke fundet siden slutningen af 1800-

tallet. Den voksne bille er fremme juni-august, 

hyppigst sidst i juni. Orangebrystet solbille vurderes 

sårbar, da ferske enge og strandenge generelt er truet af bl.a. tilgroning. Da arten har en rimelig god 

spredningsevne, og da den forekommer i både Sverige og i Nordtyskland, anses det for sandsynligt, at der 

kan tilføres genetisk materiale udefra, hvorfor artens rødlistestatus nedkategoriseres til næsten truet, NT. 

Gullistet som opmærksomhedskrævende, X. 

 

Figur 222. Tigerskyggebille Diaperis boleti (L.) 

 
Figur 223. Orangebrystet solbille Oedemera croceicollis (Gyll.) 
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Blågrøn solbille Ischnomera (Asclera) cyanea 

(Fabr.).  

Blågrøn solbille (6-10 mm) er udbredt men ikke 

fundet i NWJ og B. Den er ikke helt almindelig. 

Blågrøn solbille lever især i gammel løvskov, hvor 

larven udvikles i mørt, ret fugtigt ved af ret 

forskellige løvtræer (Acer, Castanea, Fagus, 

Fraxinus, Populus, Prunus, Quercus, Salix og 

Ulmus). Den voksne bille findes på blomster, især af 

hvidtjørn (Crataegus), men også Røn (Sorbus) og pil 

(Salix) i maj-juni.  

Fundet 13.6.2017 i malaisefælde ved Ulvshalegård. Da blågrøn solbille er ret udbredt og har stabil 

bestandsudvikling, vurderes den som ikke truet, LC. 

SALPINGIDAE (Grenbiller) 

Lissodema denticollis (Gyll.) 

Lissodema denticollis (2,5-3,3 mm) er ret almindelig. 

Den er nataktiv og findes på udgåede løvtræsgrene, 

undertiden under bark eller krybende fremme på 

barkblottede, billeangrebne partier af gamle stammer 

i juni-juli, hyppigst i juni. I Sverige er larver og 

pupper fundet sammen med L. cursor. Arten klækkes 

af elleved med angreb af ellebarkbille (Dryocoetes 

alni) og af hvidtjørnsved med angreb af løvgråbuk 

(Pogonocherus hispidus). Formodentlig har arten 

tilknytning til forskellige kulsvampe. Ketsjet i 

Ulvshaleskoven 10.6.2017. Arten er vurderet som 

ikke truet, LC, men da den er noget kræsen mht. valg af døde grene, er det en trussel for den, hvis disse 

fjernes f.eks. til flis. 

 

Salpingus planirostris (Fabr.) 

Salpingus planirostris (2-3,5 mm) 11.9.2017 – 

malaisefælde. Levevis som den følgende art, men 

mere almindelig. Arten vurderes ikke truet, LC. 

Langsnudet snabelbille Salpingus ruficollis (L.) 

Salpingus ruficollis (L.) (2,5 – 4 mm) er almindelig 

og fundet i alle distrikter (SJ ikke efter 1960). Lever 

som rovdyr under bark på udgåede barkbilleangrebne 

grene (bl.a. Scolytus sp.) og stammer af løvtræer 

f.eks. eg, birk el, lind. Fundet ved ketsning i 

Ulvshaleskoven 10.6.2017. Den overvintrer som voksen. Arten vurderes ikke truet, LC. I Sverige vurderes 

arten som sårbar., VU. 

 

SCRAPTIIDAE (Spidshaler) 

Anaspis regimbarti Schilsky 

Anaspis regimbarti (2,8-3,8 mm) er sjælden, men fundet 

flere steder i LFM bl.a. Liselund. Juni-juli.  På blomster, 

 
Figur 224. Blågrøn solbille Ischnomera (Asclera) cyanea (Fabr.). 

 

Figur 225. Lissodema denticollis (Gyll.). 

 

Figur 226. Salpingus ruficollis (L.) 

 
Figur 227. Anaspis regimbarti Schilsky 
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bl.a. af hvidtjørn og skærmblomstrede; også banket af udgåede løvtræsgrene. Fundet 8 eks. i malaisefælde 

ved Ulvshalegård den 13.6.2017. Anaspis regimbarti vurderes ikke truet, LC. 

Anaspis thoracica (L.) 

Anaspis thoracica (2,3-3,8 mm) Ret almindelig i hele landet, hvor den kan ketsjet på blomster i maj-juli. 

Flere funde bl.a. 20.6.2017 i malaisefælde ved Ulvshalegård. Anaspis thoracica vurderes ikke truet, LC. 

Sortplettet spidshale Anaspis maculata Geoffr. 

Sortplettet spidshale (2,2-3 mm) er ret almindelig i vore 

sydlige egne, men sjælden mod nord. Fundet i alle 

distrikter. 

Arten vurderes ikke truet, LC 

Gul spidshale Anaspis flava (L.) 

Gul spidshale (3-4 mm) er ret almindelig.  Arten vurderes 

ikke truet, LC 

Anaspis lurida Steph.  

Anaspis lurida (2,4-3,7 mm) Er en ny art for Danmark. Den Ligner til forveksling Gul spidshale. Den er 

fundet i Ulvshaleskoven 10.6.2017 (T. Clayhills. NGC, der har beskrevet fundet: 

”Vid slaghåvning av blomsterängen vid skogskante efter Phloeosinusenarna fick jag flera gula Anaspis-

individer som visade sig vara A. lurida. Den är ju rätt lätt att artbestämma om man har ens en hane 

tillhanda. Enligt listorna så är den ny för Danmark. Från Finland finns två fynd. Ett äldre från Åland och ett 

nyare från Sydkarelen. Anaspisarna är ju inte alltid så populära bland sammlarna. Där på den lilla ängen 

vid skogskanten nära parkeringsplatsen så fanns det rikligt med individer. Det är bara att fara dit och håva 

nästa sommar så har du den säkert. Den är gul med svart buksida på bakkroppen. Lite (kanske) smalare än 

A. flava som den ju mycket liknar på ifrån sett. Hanens 

bukutskott är mycket typiska!”). 

CERAMBYCIDAE (Træbukke) 

Garver Prionus coriarius (L.). Se beskrivelse på side 22. 

Fundet 9.8.2017 i Ulvshaleskoven (K. Graubæk). 

Brun barkbuk Arhopalus rusticus (L.) 

Brun barkbuk (10-27 mm) er ikke sjælden og fundet i 

hele landet undtagen SJ; den er først og fremmest knyttet 

til nåleskov, og den lever som larve i nyligt døde 

stammer af nåletræ primært skovfyr (Pinus sylvestris), 

især stående stammers basis angribes. Den voksne bille er nataktiv fra juni til august og findes ofte i 

lysfælder. Om dagen holder den til under løse barkflager. Den voksne bille tager ikke føde til sig, men lever 

alligevel i op til 45 dagen efter den kommer ud af puppen. Arten vurderes ikke truet, LC., men dens forekost 

er afhængig af, at der fortsat er skovfyr i Ulvshaleskoven. 

Blankbuk Obrium brunneum (Fabr.) 

Blankbuk (5-7 mm) er meget sjælden og først fundet hos os i 1948, men er ved at brede sig. Den er udbredt 

og kendt fra mange lokaliteter i de sydlige egne og arten 

er tilsyneladende under spredning nordpå. Den voksne 

bille er fremme i juni-juli og synes først og fremmest 

knyttet til gamle kystnære graner. Den er bl.a. fundet i 

antal på skærmblomster under graner og på blomster af 

almindelig kvalkved (Viburnum opulus). Larven 

 

Figur 230. Blankbuk Obrium brunneum (Fabr.) 

 
Figur 228. Anaspis lurida Steph. 

 

 

Figur 229. Brun barkbuk Arhopalus rusticus (L.) 
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angives at leve under den tynde bark på døde grene, der stadig sidder på levende fyr og gran og gnaver sig 

senere ind i træet, hvor den forpupper sig. Man finder ofte larven i samme grene som larver af fluebuk 

(Molorchus minor) og nålegråbuk (Pogonocherus fasciculatus). Fundet i Ulvshaleskoven 10.6.2017. Arten 

vurderes ikke truet, LC., men for at støtte arten 

skal man søge at bevare granerne i 

Ulvshaleskoven 

Moskusbuk Aromia moschata (L.) 

Moskusbuk (20-34 mm) er udbredt og i nogle 

egne er den ikke sjælden . Fundet i alle distrikter 

undtagen WJ. Den er hyppigst i Østjylland og på 

øerne. Yngler udelukkende i piletræer, især 

seljepil (Salix caprea), men den kendes også fra 

gråpil (S. cinerea) og skør pil (S. fragilis). Den 

yngler primært i levende ved, men også døde 

træer angribes. Arten synes at have en 

forkærlighed for levende men svækkede 

piletræer, og ses derfor hyppigt i træer, der 

allerede er angrebet af den store sommerfugl pileborerens (Cossus cossus) larve, populært kaldet rødorm. 

Det er blevet observeret, at hanner kan kæmpe om hunner ved at sparke med benene. Pileborer (Cossus 

cossus) lægger ofte æg i moskusbukkens larvegange. Den voksne bille træffes dels på piletræernes løv og 

dels på blomster af skovangelik (Angelica silvestris) og almindelig mjødurt (Filipendula ulmaria), hvor 

billen søger til blomsterne for at æde nektar. Findes især fra midten af juli til midten af august, den er truffet i 

parring sent på eftermiddagen ved roden af piletræer. Fundet i Ulvshaleskoven 5.8.2016. Arten vurderes ikke 

truet, LC., men er afhængig af, at man søger at bevare gamle piletræer. 

Lindegråbuk Exocentrus lusitanus (L.) (4-6 mm) er 

formodentlig meget sjælden. Kun fundet på Lolland—

Falster (især på risgærder i juni, undertiden i antal) og ved 

Ulfshale på Møn. Lindegråbuk lever udelukkende under 

barken af døde grene og kviste af lind. Larven 

gennemlever hele sin cyklus under barken. Først når den 

skal til at forpupper sig, gnaver den en skå gang ind i 

veddet. Arten er også kendt fra vore nabolande, hvor den 

ikke betragtes som sjælden. I Sverige, hvor den hyppigt er 

fundet sammen med fyrregråbuk (Pogonocherus hispidus) 

og prikket gråbuk (Oplosia fennica), er dens udvikling er 

som regel toårig med forplantning i anden halvdel af juni 

og udvikling først i juli. Fundet i Ulvshaleskoven: 23-04-2015 2 eksemplarer på lind (O. Martin) og 12-06-

2016 1 eksemplar (M. Kofoed-Hansen). Lindegråbuk er indikatorart for gammelskov, og den formodes at 

være moderat truet, EN, fordi den kun er 

kendt fra få lokaliteter. 

Hvidtjørnshvepsebuk Anaglyptus mysticus 

(L.) 

Hvidtjørnshvepsebuk (9-12 mm) er en ret 

almindelig, saproxylisk træbuk, der er fundet i 

Ulvshaleskoven den 10.6.2017 (O. Gran, S. 

Olberg NCG). 

Nærmere på side 32. 

 

Figur 232. Lindegråbuk Exocentrus lusitanus (L.) 

 
Figur 231. Moskusbuk Aromia moschata (L.) 

 

 

Figur 233. Hvidtjørnshvepsebuk Anaglyptus mysticus (L.) 
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CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) 

Prasocuris glabra (Hbst.) (Hydrothassa aucta 

Fabr.) 

Prasocuris glabra (3-4 mm) er ret almindelig på 

fugtig bund og fundet i alle distrikter, i B dog ikke 

efter 1900. På Ranunculus-arter: kær-ranunkel (R. 

flammula) og bidende ranunkel (R. acer) og 

engkabbeleje (Caltha palustris). 15.6.2001 (første 

fund efter 1960 i LFM) (K. Arevad). Arten vurderes 

ikke truet, LC. 

Langhornet bladbille Luperus longicornis (Fabr.) 

Langhornet bladbille (4-5 mm) Fundet 27.6.2017 i 

Ulvshaleskoven på Hg-lys (Per Stadel). Arten er 

almindelig og er fundet i alle distrikter undtagen B, 

og den træffes ofte på birk, hassel, poppel og pil i 

fugtige områder. Den lever på disse træer samt en 

del andre og kan bankes af disse. Den er en god 

flyver, der er nataktiv, og den findes derfor ofte i 

lysfælder mest almindelig i juni. Arten vurderes 

ikke truet, LC. 

Konvalbille Lilioceris merdigera (L.) 

Konvalbille (6-7,5 mm) forekommer på forskellige 

løgvækster først og fremmest liljekonval (Convallaria 

majalis) men også på andre konvaller og løg (Allium sp.). 

Den findes i fugtige skove, men er ikke almindelig og 

mangler i NWJ, F og NWZ. Til forskel fra dens nære 

slægtning liljens bladbille (Lilioceris lilii), der kendes på 

de helt sorte ben, undgår den tilsyneladende liljer, men 

den kan undertiden optræde som skadedyr på løgplanter, 

hvilket har givet den det engelske navn ”Onion Beetle”. 

Fundet på Ulvshale bl.a. for år tilbage14.9.1991 (Mich. 

Hansen). Arten vurderes ikke truet, LC. 

ANTHRIBIDAE (Bredsnudebiller) 

Hvidhovedet bredsnudebille Platystomos albinus (L.) 

Hvidhovedet bredsnudebille (6-12 mm) er fundet i 

malaisefælde flere steder i Ulvshaleskoven bl.a. 10.10.2017 

og 13.6.2017. Den skønnes at være indikatorart for 

gammelskov, urørt skov med dødt ved.  

Pseudeuparius sepicola (Fabr.)  

Pseudeuparius (Enedreytes) sepicola (2,5–5 mm) lever i 

skove i dødt træ af forskellige løvtræer, den foretrækker, eg, 

men går også på hassel, bøg, avnbøg og bævreasp. Udbredt 

men ret sjælden i det meste af landet undtagen B.  

Larverne lever i døde og rådne grene på hvilke den voksne 

bille kan findes fra april til hen på efteråret, hvorefter en overvintre. Den er indikatorart for gammelskov, 

urørt skov med dødt ved og træsvamp. 

 

Figur 234. Prasocuris glabra (Hbst.) (Foto Jens Søgaard Hansen 

 

Figur 235. Langhornet bladbille Luperus longicornis (Fabr.) 

 

Figur 236. Konvalbille Lilioceris merdigera (L.) 

 
Figur 237. Pseudeuparius sepicola (Fabr.) 
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Pseudeuparius sepicola vurderes ikke truet, LC. 

APIONIDAE (Spidsmussnudebiller) 

Apion (Malvapion) malvae (Fabr.) 

Malvapion malvae (1,8-2,4 mm) er fundet i antal ved ulvshalegård den 8.6.2017 på katost (Malva sylvestris). 

Selv om arten er opført som sjælden vil den sikkert kunne findes flere steder i område. Den kendes fra LFM 

ellers kun fra fund ved Gedser og Høvblege. Arten har bredt sig i den sydlige del af landet siden de første 

fund i 2005 (NEZ). Arten er endnu ikke rødlistevurderet. 

CURCULIONIDAE (Snudebiller) 

Simo hirticornis (Hbst.)  

Simo hirticornis (4,3-6 mm) er udbredt men ret sjælden. Kendt fra SJ (ikke efter 1960), EJ, WJ (ikke efter 

1900), NEJ, F, LFM, SZ, NEZ og NWZ. Simo hirticornis lever fortrinsvis i nåleskov, men kan også træffes i 

løvskov. Fundet på Ulvshale 1991 (J. Pedersen). Arten er polyfag.  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Otiorhynchus crataegi Germ. 

Otiorhynchus crataegi (5,0-6,0 mm) er en 

varmeelskende art, der først blev fundet i Danmark i 

1989 (København E. Palm m.fl.), og som siden har 

bredt sig kraftigt (WJ, NWJ, NEJ, F LFM, SJ og 

NEZ). Fundet 1 eks. 12.10. 2002. sigtet af 

plantemateriale i Ulvshaleskoven (H. Liljehult), også 

fundet i antal 15.5.2017 på Nyord på liguster, som er 

dens foretrukne foderplante. 

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Kyklioacalles roboris (Curt.) 

Kyklioacalles roboris (2,2-3,0 mm) Sjælden. Fundet i 

Ulvshaleskoven 23.4.2015, 2 stk. klækket af lind. (O. 

Martin) Den lever polyfag på døde dele af løvtræ – 

sjældent nåletræ - og mest i urørt gammelskov. Den 

findes i Tyskland fra marts-juni og igen om efteråret 

oktober-december.  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Kyklioacalles navieresi (Boh.) 

Kyklioacalles navieresi (2,2-3,0 mm). Arten har 

været sammenblandet med K. roboris, er først blevet 

fundet i Danmark 1912. K. navieresi er herhjemme tilsyneladende sjældnere end K. roboris, hvis levevis den 

stemmer overens med. Den er mest fundet i de 

sydøstlige egne af landet (F, LFM, SZ og B). Fundet 

i Ulvshaleskoven 10.6.2017 (C. Fagerström, NGC). 

I Sverige er arten fundet i eg, bøg, lind, elm og 

avnbøg. Arterne i denne slægt findes bedst ved 

sigtning eller bankning. Arten er ikke 

rødlistevurderet, NE. 

 

Figur 239. Kyklioacalles roboris (Curt.) 

 

Figur 240. Acalles misellus Boh. 

 

Figur 238. Otiorhynchus crataegi Germ. 
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Acalles misellus Boh. 

Acalles misellus (2,2-2,8 mm) er udbredt men ikke almindelig  (LFM, SZ og B). I litteraturen anføres 

hvidtjørn (Crataegus) og vedbend (Hedera) som værtstræ, men også lind, elletræ, bøg og eg kan den findes 

på især ved bankning i august-oktober, medens den kan sigtes fra skovbundens blade og mos i 

vintermånederne. I Ulvshaleskoven har jeg banket den 5.6.2017 og taget den i malaisefælde 9.10 – 

2.11.2017.  

Acalles misellus vurderes ikke truet, LC. 

Curculio glandium Marsh. 

Curculio glandium (4-7,5 mm) er en 

ret ny art i Danmark, idet det første 

bestemte eksemplar er fra Frejlev 

skov 2.6.1985. Siden er den fundet 

flere steder i den sydlige del af landet 

(SJ, EJ, F, LFM, SZ, NEZ og B) 

Den holder til i lysåben skov eller 

skovbryn først og fremmest på eg, 

men kan også findes på hvidtjørn., 

hvilket også passer med fundene på 

Ulvshale bl.a. 10.7.2017 på eg i 

kanten af skoven ved Nyordbroen. 

Første fund på Møn 5.6.2008 (K. 

Arevad). Arten har bredt sig til de 

fleste distrikter og vurderes ikke truet, LC. 

Mangosnudebillen Sternochetus mangiferae 

(Fabricius, 1775) (8,0 mm) Fundet i 

Ulvshaleskoven ved sommerhus 8.6.2016 (1. fund i 

Danmark?). Formodentlig indført med en 

mangofrugt, og kan derfor næppe betragtes som 

hørende til den danske fauna. 

https://www.invasive.org/browse/subthumb.cfm?

sub=4719), 

Phloeosinus thujae (Perris) 

Phloeosinus thujae (1,5 – 2,2 mm) Er fundet på 

heden af flere samlere i 2017 og der er set flyvehuller 

i flere ældre udgåede enebuske i Ulvshaleskoven. 

Beskrivelse side 12. 

Typograf  Ips typographus (L.) 

Typograf (4,2-6 mm) er ret almindelig. Den yngler i 

rødgran, sjældent i fyr, lærk og ædelgran. Den 

foretrækker træer med ret tyk bark og yngler under 

normale forhold kun i syge træer og i fældede, tykke 

stammer. Hos os vistnok som regel kun en årlig 

generation. Imago overvintrer, sværmning og 

æglægning især i april-maj. Medens arten i Sverige 

har været meget skadelig, er dette ikke tilfældet hos os, hvor kun et enkelt angreb i Gribskov omkring år 

1900 har været af betydning. 

Typograf vurderes ikke truet, LC. 

 
Figur 242. Mangosnudebillen Sternochetus mangiferae (Fabr.) 

 

 

Figur 243. Typograf  Ips typographus (L.) 

 
Figur 241. Curculio glandium Marsh. 

 

https://www.invasive.org/browse/subthumb.cfm?sub=4719
https://www.invasive.org/browse/subthumb.cfm?sub=4719
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Xyleborus cryptographus (Ratz.) 

Xyleborus cryptographus (1,4-1,6 mm) lever i løvskove og yngler i poppel. Arten er kun fundet på Møns 

Klint (LFM) i 1930 og i Bøtø Plantage (LFM) i 1984. En meget sjælden art, der nu er fundet i 

Ulvshaleskoven d. 2.6.2017 (Mog.H.) og 20.5.2018 (J. Pedersen). Den er en mulig indikator for 

gammelskov, urørt skov, og dødt ved. Artens bestande 

påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og 

dødt ved. Vurderes akut truet (Rødliste 1997). 

Xyleborinus saxesenii (Ratz.) 

Xyleborinus saxesenii (2-2,5 mm) Yngler i forskellige 

løvtræer, undertiden også i nåletræer. Hos os fundet i 

ege- og bøgestubbe og udgåede egestammer, 

undertiden krybende fremme. Maj, august. 2.6.2017 

(feromonfælde) og 11.9.2017 (malaisefælde) Første 

fund fra Møn. Hunnen gnaver, efter at den har 

overvintret, i forsommeren en rund gang lige ind i 

værtstræet. Efter et par centimeter udvider hunnen 

gangen og lægger en svamp i hulen. Æggene lægges 

så i en klump og svampen bliver larvernes mad. De er 

fuldt udviklede og forpupper sig allerede samme efterår, som æggene blev lagt. Når de har parret sig om 

efteråret dør hannen. Skønnes at være indikator for gammelskov, urørt skov, og dødt ved.  

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Hylastes opacus Er. 

Hylastes opacus (2,7-3,4 mm) er ret sjælden. Den 

findes i fyr, fortrinsvis i stød af unge træer. Især for- og 

efterår. Fundet på lys ved Ulvshalegård 15.5.2017. 

Arten vurderes ikke truet, LC. 

Egebarkbille Scolytus intricatus (Ratz.) 

Egebarkbille (2,2-4, mm) lever i løvskove og yngler 

især i egetræer undtagelsesvis i bøg og hassel. Den 

yngler især i halvt udgåede grene af ældre træer, men 

kan også findes i yngre stammer og i fældet materiale. Den overvintrer som larve. Den voksne bille sværmer 

i maj eller juni. Fundet i Ulvshaleskoven 10.6.2017 (Oskar Gran, NCG). 

 

Figur 244. Xyleborinus saxesenii (Ratz.) (Foto: O. Martin) 

 

Figur 245. Hylastes opacus Er. 

 

Figur 246. I fremtiden vil man efterlade træet i skoven til gavn for insekter og svampe. 
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Indikatorarter fundet i Ulvshale Skov16 

Pragtsumpløber, Badister unipustulatus Bon. - Indikator for gammel sumpskov/sumpskov af oprindelig 

karakter (ellesump, askesump). Artens bestande påvirkes negativt af udtørring og tilgroning. Sårbar,  

Matsort kvikløber, Agonum lugens (Duft.) - Indikator for gammel sumpskov/sumpskov af oprindelig 

karakter (ellesump, askesump). Artens bestande påvirkes negativt af dræning, især tørlægning af skovsumpe. 

Matsort kvikløber vurderes som moderat truet, EN, det vurderes at kvaliteten af artens habitater generelt er i 

vedvarende tilbagegang. 

 

Quedius dilatatus (Fabr.) - Indikatorart for/gammelskov, urørt skov med bl.a. hvepsebo i hule træer.  

Det må tilstræbes, at dens tilholdssteder er soleksponerede og ikke overskygges af hurtigt voksende træer 

(ahorn eller ask). Sårbar V (Rødliste 1997). 

Thamiaraea hospita (Märk.) - Mulig indikator for gammelskov, urørt skov.  

Artens påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. Opmærksomhedskrævende (Gulliste 

1997). 

Thamiaraea cinnamomea (Grav.) - Mulig indikator for gammelskov, urørt skov.  

Artens påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. Opmærksomhedskrævende (Gulliste 

1997). 

Bøghjort Dorcus parallelipipedus (L.). - God indikatorart for løvskov især bøg med dødt ved.  

Artens bestande påvirkes negativt af omlægning af skovdrift og bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. 

Opmærksomhedskrævende (Gulliste 1997). 

Flad stumpbille Hololepta plana (Sulzer). - Indikatorart for gammelskov/urørt skov med dødt ved.  

Artens påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. Opmærksomhedskrævende (Gulliste 

1997). 

Stor egepragtbille Agrilus sulcicollis Lac. - Indikatorart for gammelskov. Ikke truet, LC. 

Ampedus pomonae (Steph.) - Indikatorart for gammel sumpskov hvor den findes sumpskov med opvækst af 

birk. Larven lever i dødt ved eller bark på mosbegroede stubbe og stammer. Artens bestande vil påvirkes 

negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. Ikke truet, LC. 

Sømplettet skovsmælder Ampedus sanguinolentus (Schrk.) - Indikatorart for gammel sumpskov.  

Artens bestande vil påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. Ikke truet, LC 

Hylis foveicollis (Thoms.) - Den skønnes at være værdifulde indikator for gammel løvskov og urørt skov. Artens 

bestande vil påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. 

Melasis buprestoides (L.) - Indikatorart for gammelskov. Artens bestande vil påvirkes negativt af 

bortfjernelse af gamle træer og dødt ved, idet larven lever af dødt ved i stående eller væltede stammer. 

Microrhagus pygmaeus (Fabr.) - Indikatorart for gammelskov. Microrhagus pygmaeus er knyttet til løvskov, 

bl.a. gamle egekrat. Larven lever af dødt ved i stubbe, grene og væltede stammer af forskellige løvtræer især 

eg og bøg. Den nationale bestand af Microrhagus pygmaeus skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle 

negative påvirkninger. Microrhagus pygmaeus vurderes derfor ikke truet, LC. 

Dorcatoma dresdensis Hbst. - indikatorart for gammelskov med træsvamp. Den er knyttet til dødt ved, hule 

træer, Artens bestande vil påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. 

                                                      
16

  Jf. Palle Jørum, 1997 Upubliceret. 
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Rhizophagus fenestralis (L.) - Den er indikatorart for gammelskov, urørt skov med dødt ved og træsvamp. 

Arten er i udlandet fundet under fugtig, saftende løvtræsbark (birk, poppel, eg m.v.) og på saftende stubbe 

eller i saftende huggespåner af nyligt fældede træer, samt i træsvamp og barkbillegange (f. eks. af Scolytus) 

Uleiota planata (L.) Det er en saproxylisk
17

 art og indikator for gammelskov/urørt skov. Den er især 
knyttet till grove, nylige døde træer hvorfor det er det vigtigt for den, at disse efterlades i skoven. Da arten 

mest findes under ganske tør bark, ynder den formodentlig soleksponerede, ubarkede stammer. 

Mycetophagus piceus (Fabr.). - indikatorart for gammelskov, urørt skov med dødt ved og træsvamp. Artens 

bestande vil påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved.  

Sulcacis fronticornis (Panz.) - indikatorart for gammelskov, urørt skov med dødt ved og træsvamp især på 

bøg 

Løvtræsmyrebille Opilo mollis (L.) - Indikatorart for gammelskov og dødt ved. Da løvtræsmyrebille lever i 

skov, på helt eller delvist udgåede stammer og grene, helt overvejende af løvtræer vil artens bestande 

påvirkes negativt af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. 

Tigerskyggebille Diaperis boleti (L.) - Skønnes at være indikatorart for gammelskov/urørt skov med 

træsvamp. Dens levevis gør den sårbar over for fældning af gamle, svækkede eller udgåede træer. 

Uloma culinaris (L.) - Indikatorart for gammelskov og dødt ved. Uloma culinaris lever både som larve og 

voksen især i halvfugtigt smuld af gamle løvtræer. Disse skal helst være angrebet af Bøgehjort (Dorcus 

parallelepipedus) og Valsehjort (Sinodendron cylindricum), hvor Uloma culinaris oftest træffes i 

larvegangene af disse to hjortbillearter. dens levevis gør den sårbar over for fældning af gamle, svækkede 

eller udgåede træer. 

Lindegråbuk Exocentrus lusitanus (L.) - Indikatorart for gammelskov med lind. Artens overlevelse er helt 

afhængig af at disse bevoksninger ikke forstmæssigt omlægges. 

Garver Prionus coriarius (L.). -Indikatorart for gammelskov med dødt ved. 

Hvidhovedet bredsnudebille Platystomos albinus (L.) - Skønnes at være indikatorart for gammelskov/urørt 

skov. Hvidhovedet bredsnudebille lever i skove på en række arter af løvtræer som birk, bøg og el og ofte på 

træer, som er ødelagt ved brand og angrebet af svampe og dens levesteder kan fremmes ved tilstedeværelsen 

af træer, der er i dårlig vækst eller døende. 

Pseudeuparius sepicola (Fabr.) - Indikatorart for gammelskov med dødt ved og træsvamp. På døde, stående 

eller liggende stammer eller grene af løvtræer, især eg, birk og hassel. Artens bestande vil påvirkes negativt 

af bortfjernelse af gamle træer og dødt ved. 

Acalles camelus (Fabr.) – Indikatorart for gammelskov, urørt skov, dødt ved 

Xyleborus cryptographus (Ratz.) – mulig indikator for gammelskov, urørt skov og dødt ved. Findes bl.a. i 

Sort poppel (Populus nigra) og Bævreasp (P. tremula) Artens bestande påvirkes negativt af bortfjernelse af 

gamle træer og dødt ved. 

Xyleborinus saxesenii (Ratz.) - Skønnes at være indikator for gammelskov, urørt skov, og dødt ved. Den er 

fundet i ege- og bøgestubbe og udgåede egestammer og artens bestande vil påvirkes negativt af bortfjernelse 

af gamle træer og dødt ved. 

  

                                                      
17

 Saproxylisk betyder afhængighed af dødt og henfaldende træ i det mindste i en del af artens livscyklus. Saproxyliske biller påvirker andre grupper 

af levende organismer, som er meget vigtige for økosystemets trivsel, såsom mider, nematoder, bakterier og svampe. Billerne kan bære disse 
organismer fra træ til træ og fra busk til busk, og derved hjælper med at formidle dem omkring i habitatet. Mange er også involveret i bestøvning. 
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Fundliste Ulvshale Skov 

Familie Art Dansk navn 
Hyppig-

hed 
Rødliste  Dato Leg. 

HALIPLIDAE Haliplus ruficollis (Deg.)   M. alm.   19-05-2010 Mog.H. 
DYTISCIDAE (Vandkalve) Liopterus haemorrhoidalis (Fabr.)   Ret sj.   19-05-2010 Mog.H. 
  Hygrotus impressopunctatus   Ret alm.   19-05-2012 Mog.H. 
  Hydrovatus cuspidatus   M. Sj.   18-04-2013 M. Holmen 
  Hydroporus elongatulus   Sj. X(G97) 24-04-2013 M. Holmen & T. Hviid 

leg. 
  Hydroporus palustris   M. alm.   19-05-2010 Mog.H. 
  Hydroporus neglectus   Ikke alm.   17-05-2010 Mog.H. 
  Graptodytes granularis (L.)   Ret sj. X(G97) 15-07-2013 M. Holmen 
  Agabus bipustulatus  (L.)   M. alm.   22-09-2016 Mog.H. 
  Agabus affinis (Payk.)   Ret sj.   22-09-2016 Mog.H. 
  Agabus conspersus (Marsh.)   Ikke alm. X(G97) 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
  Rhantus suturalis (MacLeay) Marmorvandkalv Ret sj. X(G97) 19-05-2012 Mog.H. 
  Rhantus frontalis (Marsh.)    Alm.   10-06-2017 S. Olberg, NCG 
  Ilybius guttiger  (Gyll.)   Ret alm.   19-05-2010 Mog.H. 
  Ilybius subaeneus Er.   Ikke alm.   19-05-2010 Mog.H. 
  Rhantus exsoletus (Forst.)   M. alm.   19-05-2010 Mog.H. 
  Hydaticus seminiger (Deg.)   Ikke alm.   19-05-2012 Mog.H. 
  Graphoderus zonatus (Hoppe)   Ret sj. X(G97) 15-07-1969 M. Holmen 
CARABIDAE (Løbebiller) Carabus granulatus L. Kornet løber M. alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
  Carabus hortensis L. Guldpletløber M. alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
  Nebria brevicollis (Fabr.) Skovfladløber M. alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
  Notiophilus aestuans Dej. "Slank spejlløber" Ret sj. NT 04-08-2002 J. Pedersen 
  Notiophilus palustris (Duft.) Engspejlløber Alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
  Elaphrus cupreus Duft. Kobberfarvet øjenløber Alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
  Loricera pilicornis (Fabr.) Børsteløber     11-06-2017 S. Olberg NCG  
  Blethisa multipunctata (L.) Grubeløber     10-06-2017 G. Jørgensen NGC 
  Bembidion varium (Oliv.)   Alm. LC 10-06-2017 G. Jørgensen, NCG 
  

Bembidion assimile Gyll.       
LC 

10-06-2017 
G. Jørgensen S. Olberg 
NCG  

 Bembidion mannerheimii C.R. Sahlb. Mannerheims glansløber Ret alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
  Bembidion guttula (Fabr.) Dråbeplettet glansløber Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
  Bembidion striatum (Fabr.)   M. sj. EX? 18.05.   
  Pterostichus vernalis (Panz.) Uanselig jordløber Ret alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 
  Poecilus versicolor (Sturm) Lille metaljordløber Alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
  Pterostichus oblongopunctatus (Fabr.) Bronzejordløber Alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
  Pterostichus rhaeticus Heer Mosejordløber Alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
  Pterostichus niger (Schall.)  Skovjordløber M. alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
  Pterostichus melanarius (Ill.) Markjordløber M. alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
  Pterostichus nigrita Payk. Kærjordløber M. alm. LC 22-09-2016 Mog.H. 
  Pterostichus diligens (Sturm) Brunbenet jordløber M. alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
  Pterostichus strenuus (Panz.) Rødbenet jordløber M. alm. LC 08-05-2010 Mog.H. 
  Calathus fuscipes (Gze.) Stor torpedoløber M. alm. LC 11-07-2017 Mog.H. 
  Calathus mollis Marsh.        11-06-2017  H. Lundkvist  
  Calathus rotundicollis Dej. Begsort torpedoløber Ret sj. LC 12-09-2017 Mog.H. 
  Amara similata (Gyll.) Brunbenet ovalløber Alm. LC 11-06-2017 U. Hansen NCG  
  Pterostichus vernalis (Panz.) Uanselig jordløber Ret alm. LC 05-04-2016 Mog.H. 
  Agonum sexpunctatum (L.) Sekspunktet kvikløber Ikke alm. LC 04-03-2017 O. Martin 
  Agonum muelleri (Hbst.) Fintstribet kvikløber M. alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
  Agonum lugens (Duft.) Matsort kvikløber Sj. VU 15-07-2002 J. Pedersen 
  Agonum fuliginosum (Panz.) Kort kvikløber Alm. LC 15-03-2017 Mog.H. 
  Oxypselaphus obscurus (Hbst.)   Ret alm. LC 15-03-2017 Mog.H. 
  Panagaeus cruxmajor (L.) Stor korsløber Ikke Alm. NT 10-06-2017 S. Olberg NCG  
  Chlaenius tristis (Schall.) Sort fløjsløber Sj. RE 11-06-2017 G. Jørgensen NGC 
  Oodes helopioides (Fabr.) Vandløber Ret alm. LC 20-05-2012 Mog.H. 
  Amara lunicollis Schiødte  Dansk ovalløber Ikke alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
  Amara familiaris (Duft.) Rødbenet ovalløber Alm. LC 12-07-2017 Mog.H. 
  Amara lucida (Duft.) Grønlig ovalløber Ret alm. LC 12-07-2017 Mog.H. 
  Badister unipustulatus Bon. Pragtsumpløber Sj NT 10-06-2017 G. Jørgensen NGC 
  Harpalus griseus (Panz.) Grålig markløber Ret sj. VU 04-08-2002 J. Pedersen 
  Harpalus serripes (Quens.) Sort sandløber Ret sj. LC 10-06-2017 Håkan Lundkvist,  NCG 
  Harpalus latus (L.) Almindelig markløber Alm. LC 27-06-2017 P. Stadel 
  Harpalus neglectus Aud.-Serv. Rundbrystet sandløber Ret sj. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
  Harpalus anxius (Duft.) Smal Sandløber Ikke Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
  Stenolophus mixtus (Hbst.) Mørk damløber Ikke alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 

http://roedliste.au.dk/redliststructure.asp#RE
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  Stenolophus skrimshiranus Steph. Lys damløber Sj. LC 10-06-2017 G. Jørgensen, NCG 
  Stenolophus teutonus (Schrk.)     LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
 Bradycellus harpalinus (Aud.-Serv.)  Ret alm. LC 14-08-2016 Mog.H. 
 Acupalpus exiguus Dej. Sort moseløber Ikke alm. LC 16-03-2017 Mog.H. 
 Bradycellus verbasci (Duft.) Lys brunløber Ikke alm. LC 05-07-2017 Mog.H. 
 Acupalpus flavicollis (Sturm)  Ikke alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
 Acupalpus meridianus (L.) Almindelig moseløber  Alm. LC 10-06-2017 G. Jørgensen, NCG 
  Trichocellus placidus (Gyll.) Kærvinterløber Alm. LC 15-03-2017 Mog.H. 
  Anisodactylus binotatus (Fabr.) Almindelig bredløber Ret alm. LC 12-07-2017 Mog.H. 
  Trichocellus placidus (Gyll.) Kærvinterløber Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
  Calodromius spilotus (Ill.) Lysplettet barkløber Ret alm. LC 15-03-2017 Mog.H. 
 Paradromius longiceps (Dej.) Langhovedet sivløber Ret sj, LC 10-06-2017 U. Hansen, NCG 
 Paradromius linearis (Oliv.) Smal sivløber Alm LC 10-06-2017  O. Gran,  U. Hansen, 

Håkan Lundkvist,  NCG 
 Syntomus truncatellus (L.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Dromius quadrimaculatus (L.) Firplettet barkløber Alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Philorhizus quadrisignatus (Dej.) Sydlig trädlöpare  M. sj. EX 10-06-2017 O. Gran,  G. Jørgensen, 

NCG 
 Philorhizus melanocephalus (Dej.) Bleggul sivløber Ret alm. LC 05-04-2016 Mog.H. 
 Philorhizus notatus (Steph.) Sortbuget sivløber Alm. LC 05-11-2017 Mog.H. 
 Syntomus truncatellus (L.) "Stumpløber" Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 
LEIODIDAE Agathidium haemorrhoum Er.  M. Sj. R(R97) 04-10-2002 J. Pedersen 
 Catops fuliginosus Er.  Alm  10-10-2017 Mog.H. 
HYDRAENIDAE Ochthebius marinus (Payk.)  

 
M. alm. 

 
11-06-2017 C. Fägerström NCG  

 Ochthebius minimus (Fabr.)    10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Ochthebius viridis Peyr.    10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
PTILIIDAE (Dværgbiller) Ptenidium gressneri Er.  Sj. X(G97) 14-09-1991 J. Pedersen 
 Ptenidium pusillum (Gyll.)  Alm.  17-05-2010 Mog.H. 
SILPHIDAE (Ådselbiller) Necrodes littoralis (L.) Ligrøver Ikke alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 
 Thanatophilus rugosus (L.) Rynket ådselbille Alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 
 Nicrophorus vespilloides Hbst. Sortkøllet ådselgraver Alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
 Oiceoptoma thoracicum (L.) Rødbrystet ådselbille Alm. LC 26-07-2017 Mog.H. 
 Dendroxena quadrimaculata (Scop.) Fireplettet ådselbille Ikke alm. LC 27-06-2017 P. Stadel 
 Silpha tristis Ill. Kornet ådselbille Alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
 Phosphuga atrata (L.) Snegleådselbille M. alm. LC 15-03-2017 Mog.H. 
STAPHYLINIDAE (Rovbiller) Euconnus hirticollis (Ill.)  Alm. LC(R97) 16-03-2017 Mog.H. 
 Stenichnus collaris (P. Müll. & Kunze)  M. alm. LC(R97) 16-03-2017 Mog.H. 
 Scaphidium quadrimaculatum Oliv.  Ret sj. LC(R97) 17-05-2012 Mog.H. 
 Omalium rivulare (Payk.)  M. alm. LC(R97) 18-05-2010 Mog.H. 
 Omalium rugatum Muls. & Rey  Ret alm. LC(R97) 26-09-2016 Mog.H. 
 Hypopycna rufula (Er.)  Sj. "R" 11-09-2017 Mog.H. 
 Anthobium unicolor (Marsh.)  Ret alm.  01-04-2017 Mog.H. 
 Anthobium atrocephalum (Gyll.)  Alm.  16-03-2017 Mog.H. 
 Acidota crenata (Fabr.)  Ret sj.   18-05-2012 Mog.H. 
 Olophrum fuscum (Grav.)  Ikke alm. NE 15-03-2017 Mog.H. 
 Lesteva longoelytrata (Gze.)  Alm. NE 09-10-2017 Mog.H. 
 Lesteva punctata Er.  Ret sj. NE 18-05-2010 Mog.H. 
 Proteinus brachypterus (Fabr.)  M. alm. NE 09-10-2017 Mog.H. 
 Brachygluta helferi (Schm.-Gbl.) 

 
Ret sj. LC(R97) 2002 J. Pedersen 

 Brachygluta fossulata (Reichenb.)  Alm. LC(R97) 09-04-2017  
 Brachygluta helferi (Schm.).   Ret sj. LC(R97) 15-07-2002 J. Pedersen 
 Rybaxis longicornis (Leach)  Alm. LC(R97) 17-05-2010 Mog.H. 
 Rybaxis laminata (Motsch.) ♂  Ret alm. LC(R97) 16-03-2017 Mog.H. 
 Fagniezia impressa (Panz.)  Ikke alm. LC(R97) 09-04-2017 Mog.H. 
 Bryaxis bulbifer (Reichenb.)  Alm. LC(R97) 15-03-2017  
 Tychus niger (Payk.)  Ikke alm. LC(R97) 07-05-2010 Mog.H. 
 Carpelimus elongatulus (Er.)  Alm.  17-05-2010 Mog.H. 
 Oxytelus laqueatus (Marsh.)  Ikke alm.  18-05-2010 Mog.H. 
 Oxytelus sculptus Grav.  Ret alm. LC(R97) 02-11-2017 Mog.H. 
 Stenus juno (Payk.)  Alm LC(R97) 15-03-2017  
 Stenus bimaculatus Gyll.  Ikke alm. LC(R97) 16-03-2017 Mog.H. 
 Stenus nitens Steph.  Ret sj.  NE 16-03-2017 Mog.H. 
 Stenus providus Er.  Ikke alm. NE 15-03-2017 Mog.H. 
 Stenus melanarius Steph.  Ret sj. NE 15-07-2002 J. Pedersen 
 Stenus argus Grav.  Ikke alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Stenus humilis Er.  Ret alm. NE 05-06-2017 Mog.H. 
 Stenus impressus Germ.  Alm. NE 17-05-2012 Mog.H. 
 Stenus palustris Er.  Alm. NE 17-05-2010 Mog.H. 
 Stenus pallipes Grav.  Ret sj. NE 17-10-2016 Mog.H. 
 Astenus procerus (Grav.)  Ikke alm. LC(R97) 04-08-2002 J. Pedersen 
 Rugilus rufipes Germ.  M. alm. LC(R97) 18-05-2010 Mog.H. 
 Lathrobium elongatum (L.)  Alm.  04-03-2017 O. Martin 
 Ochthephilum fracticorne (Payk.)  Alm.  16-03-2017 Mog.H. 
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 Philonthus splendens (Fabr.) Glansrovbille Ret alm.  13-09-2009 Mog.H. 
 Philonthus politus (L.)   Alm.  27-08-2017 Mog.H. 
 Philonthus decorus (Grav.)  Alm.  20-05-2012 Mog.H. 
 Philonthus lepidus (Grav.)  Ret sj.  16-09-2007 J. Pedersen 
 Philonthus albipes (Grav.)  Ikke alm.  22-09-2016 Mog.H. 
 Philonthus parvicornis (Grav.)  Ikke alm.  08-05-2010 Mog.H. 
 Philonthus nigrita (Grav.)  Ret sj. LC(R97) 02-08-2002 J. Pedersen 
 Philonthus quisquiliarius (Gyll.)  Ikke alm.  10-06-2017 S. Olberg, NCG 
 Philonthus fumarius (Grav.)  Ikke alm.  17-05-2010 Mog.H. 
 Ocypus olens (O.F. Müll.) Stor rovbille Ret alm. LC(R97) 27-07-2017 Mog.H. 
 Ocypus picipennis (Fabr.)  Ikke alm.  02-08-2002 J. Pedersen 
 Ocypus brunnipes (Fabr.)  Alm. LC(R97) 14-05-2017 Mog.H. 
 Ontholestes murinus (L.) Lille jagtrovbille Alm.  13-09-2009 Mog.H. 
 Quedius dilatatus (Fabr.)  Ret sj. V(97) 10-07-2017 Mog.H. 
 Quedius brevis Fauv.  Ret alm.  13-06-2017 Mog.H. 
 Quedius umbrinus Er.  Alm.  18-05-2010 Mog.H. 
 Othius punctulatus (Gze.) ♂  Alm  05-11-2017 Mog.H. 
 Ischnosoma splendidum (Grav.)  Alm.  17-05-2010 Mog.H. 
 Tachyporus obtusus (L.)  M. alm.  15-03-2017 Mog.H. 
 Tachinus rufipes (L.)  M. alm.  22-09-2016 Mog.H. 
 Tachyporus nitidulus (Fabr.)   Alm.  10-10-2017 Mog.H. 
 Myllaena dubia (Grav.)  Ret alm.  09-04-2017 Mog.H. 
 Aleochara curtula  Alm. LC(R97) 09-10-2017 Mog.H. 
 

Aleochara bipustulata (L.) 
 

Alm.  
10-06-2017 

O. Gran, H. Lundkvist 
NGC 

 Aloconota languida (Er.)  Ret sj. LC(R97) 15-07-2002 J. Pedersen 
 Atheta vestita (Grav.)  M. alm.  11-06-2017 O. Gran NGC 
 Thamiaraea hospita (Märk.)  Ret sj. X(G97) 15-07-2002 J. Pedersen 
 Myrmecocephalus concinnus (Er.)  Sj. LC(R97) 16-07-2009 J. Pedersen 
 Pella humeralis (Grav.)  Ret alm.  20-05-2012 Mog.H. 
 Hygronoma dimidiata (Grav.)  Ikke alm. LC(R97) 17-10-2016 Mog.H. 
GEOTRUPIDAE (Torbister) Anoplotrupes stercorosus (Scriba) Skovskarnbasse M. alm. LC 19-09-2017 Mog.H. 
 Geotrupes stercorarius (L.) Overdrevsskarnbasse Ret sj. ↓ EN 09-09-2017 K. Graubæk 
 Anoplotrupes stercorosus (Scriba) Skovkarnbasse M. alm. LC 27-08-2017 Mog.H. 
AEGIALIIDAE Aegialia arenaria (Fabr.)  Bred klittorbist Alm. LC 11-06-2017 O. Gran NGC 
 Aphodius (Acrossus) rufipes (L.) Rødbenet møgbille M. alm. LC 02-10-2016 Mog.H. 
 Aphodius  (Nimbus) contaminatus 

(Hbst.) 
Sandhåret møgbille M. alm. LC 02-10-2016 Mog.H. 

 Aphodius  (Melinopterus) prodromus 
(Brahm) 

Almindelig møgbille M. alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 

 Aphodius  (Calamosternus ) granarius 
(L.)  

 Ret alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 

 Onthophagus nuchicornis (L.) Nakkehornet møggraver Alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 
 Melolontha melolontha (L.) Almindelig oldenborre Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 
 Serica brunnea (L.) Natoldenborre Ret alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
 Phyllopertha horticola (L.) Gåsebille Alm. LC 10-06-2017 O. Gran,  T. Clayhills,  

NCG 
 Cetonia aurata (L.) Grøn guldbasse Ret alm. LC 10-06-2017 G. Jørgensen, NCG 
 Protaetia cuprea (Fabr.) Kobberguldbasse Ret alm. LC 27-06-2017 P. Stadel 
HYDROCHIDAE (Vandkærer) Hydrochus crenatus (Fabr.)  Ret alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Hydrochus elongatus (Schall.)  Ret alm. NE 20-05-2012 Mog.H. 
 Paracymus aeneus (Germ.)  Ret sj. NE 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Anacaena limbata (Fabr.)  Alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Helochares obscurus (O.F. Müll.)  M. alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Chaetarthria seminulum (Hbst.)  Alm. NE 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Hydrobius fuscipes (L.)  M. alm. NE 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Enochrus halophilus (Bedel)  Sj. V(R97) 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Enochrus bicolor (Fabr.)  Ret alm. NE 30-07-2017 Mog.H. 
 Hydrochara caraboides (L.)  Alm. NE 10-06-2017 C. Fägerström S. 

Olberg, NCG 
 Cercyon obsoletus (Gyll.) Stovt landkær Ikke alm. NE 15-07-1980 Mich. Hansen 
 Cercyon haemorrhoidalis (Fabr.)  Ret alm. NE 22-09-2016 Mog.H. 
 Hydrobius fuscipes Almindelig vandkær M. alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Enochrus bicolor  Ret alm. NE 18-05-2010 Mog.H. 
 Sphaeridium bipustulatum Fabr. Lille møgkær M. alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Hydrophilus piceus (L.) Stor vandkær Ret sj. V(R97) 15-09-2018  
 Cryptopleurum minutum (Fabr.) Lille hårlandkær Alm. NE 13-09-2009 Mog.H. 
HISTERIDAE (Stumpbiller) Hypocaccus metallicus (Hbst.)   NE 10-06-2017  S. Lennartsson,   NCG 
 Gnathoncus nannetensis (Mars.)  Ret alm. NE 27-08-2017 Mog.H. 
 Paromalus flavicornis (Hbst.) Almindelig træstumpbille Ikke alm. NE 19-06-2017 Mog.H. 
 Margarinotus brunneus (Fabr.) Ådselstumpbille Alm. NE 19-05-2010 Mog.H. 
 Hister unicolor L. Stor stumpbille Alm. NE 19-05-2012 Mog.H. 
 Margarinotus ventralis (Mars.)  Alm. NE 12-06-2017 Mog.H. 
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 Margarinotus obscurus (Kugel.) Kadaverstumpbille Ret alm. NE 12-07-2017 Mog.H. 
 Hololepta plana (Sulzer)  Sj. V(R97) 14-05-2016 Poul Ulrik 
EUCINETIDAE Eucinetus haemorrhoidalis (Germ.)  M. Sj. R(R97) 15-07-2002 P. Jørum 
CLAMBIDAE Clambus simsoni Blackb.  Sj.?  26-09-2016 Mog.H. 
SCIRTIDAE (Sumpbiller) Microcara testacea (L.) Stor sumpbille Alm.  05-06-2017 Mog.H. 
SCIRTIDAE (Sumpbiller) Cyphon laevipennis Tourn.  Ret alm.  09-10-2017 Mog.H. 
SCIRTIDAE (Sumpbiller) Cyphon pubescens (Fabr.)  Alm.  17-05-2010 Mog.H. 
SCIRTIDAE (Sumpbiller) Cyphon ochraceus Steph.  Ret alm.  10-06-2017 O. Gran, NCG 
SCIRTIDAE (Sumpbiller) Cyphon padi (L.)  Alm.  15-03-2017 Mog.H. 
SCIRTIDAE (Sumpbiller) Cyphon coarctatus Payk. ♂  Alm.  19-05-2012 Mog.H. 
BUPRESTIDAE Agrilus viridis (L.) Pilepragtbille Ret alm. LC 11-06-2017 Mog.H. 
BUPRESTIDAE (Pragtbiller) Agrilus sulcicollis Lac. Stor egepragtbille Ret sj. LC 15-07-2003 S. Tolsgaard 
BYRRHIDAE (Ødebiller) Byrrhus pilula (L.) Almindelig ødebille Alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 
EUCNEMIDAE Melasis buprestoides (L.)  M. sj. EN 10-06-2017 Mog.H. 
HETEROCERIDAE 
(Muldvarpebiller) 

Heterocerus obsoletus Curt.  Ikke alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 

ELATERIDAE (Smældere) Agrypnus murinus (L.) Musegrå smælder Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
EUCNEMIDAE Microrhagus pygmaeus (Fabr.)  Ret sj. LC 19-06-2017 Mog.H. 
THROSCIDAE (Muldsmældere) Trixagus dermestoides (L.)  Alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Ampedus sanguinolentus (Schrk.) Sømplettet skovsmælder Ret sj. LC 27-05-2017 O. Martin 
ELATERIDAE (Smældere) Cidnopus pilosus (Leske) Almindelig græssmælder Ikke alm. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
ELATERIDAE (Smældere) Limonius minutus (L.) Liden græssmælder Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Hemicrepidius  (Athous) niger (L.) Sort busksmælder Alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Hemicrepidius  (Athous) hirtus (Hbst.) 

♂ 
 Alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 

ELATERIDAE (Smældere) Athous haemorrhoidalis (Fabr.) Rødhalet busksmælder M. alm. LC 19-05-2012 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Athous vittatus (Fabr.) Sortstribet busksmælder Ret alm. LC 17-05-2012 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Athous subfuscus (O.F. Müll.) Liden busksmælder M. alm. LC 06-06-2017  
ELATERIDAE (Smældere) Denticollis linearis (L.) Almindelig Sirsmælder Alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Ampedus pomorum (Hbst.) Elle-Skovsmælder Ret sj. LC 04-03-2017 O. Martin 
ELATERIDAE (Smældere) Ampedus sanguinolentus (Schrk.) Sømplettet skovsmælder Ret sj. V(R97) 19-05-2010 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Ampedus pomonae (Steph.)  Ret alm. LC 

V(R97)? 
14-03-2017 Mog.H. 

ELATERIDAE (Smældere) Ampedus balteatus (L.) Tvefarvet skovsmælder Alm. LC 17-05-2012 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Calambus bipustulatus (L.) Rødskuldret smælder Ikke alm. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
ELATERIDAE (Smældere) Melanotus villosus (Geoffr.)  Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Melanotus castanipes (Payk.) ♂ Stor sortsmælder Alm. LC 27-06-2017 Mog.H. 
ELATERIDAE (Smældere) Dalopius marginatus (L.) Smal kornsmælder Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Podabrus alpinus (Payk.)  Ikke alm. LC 13-06-2017 P. Stadel 
DRILIDAE (Snegleblødvinger) Drilus concolor Ahr. 

 
Ret sj. NT 11-06-2017 U. Hansen NCG  

ELATERIDAE (Smældere) Dicronychus cinereus (Hbst.)  Sj. LC 10-06-2017 U. Hansen, NCG 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Cantharis nigricans (O.F. Müll.)  Alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Cantharis fusca L. Stor blødvinge Alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Cantharis pellucida Fabr.  Alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Cantharis livida L. Gul blødvinge Alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Cantharis rufa L.  Ret alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Rhagonycha fulva (Scop.) Præstebille Alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Rhagonycha nigriventris Motsch.  Alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Rhagonycha lignosa (O.F. Müll.)  Alm. LC 12-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Malthinus flaveolus (Hbst.)  Alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Malthodes minimus (L.)  Alm. LC 08-07-2017 Mog.H. 
CANTHARIDAE (Blødvinger) Malthodes brevicollis (Payk.)  Alm LC 02-06-2017 Mog.H. 
DERMESTIDAE (Klannere) Dermestes murinus L. Klitklanner Sj. NT 27-08-2017 Mog.H. 
DERMESTIDAE (Klannere) Dermestes laniarius Ill.  Ikke alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 
DERMESTIDAE (Klannere) Anthrenus museorum (L.) Museumsklanner Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
PTINIDAE (Borebiller) Ptinomorphus imperialis (L.) Hvidbroget borebille Ret alm. LC(R97) 08-07-2017 Mog.H. 
PTINIDAE (Borebiller) Xestobium rufovillosum (Deg.)  Ret alm. LC(R97) 10-06-2017 Mog.H. 
PTINIDAE (Borebiller) Hemicoelus costatus (Arag.)  Ikke alm.  10-06-2017 S. Lennartsson, U. 

Hansen NCG  
PTINIDAE (Borebiller) Hadrobregmus pertinax (L.) Dødningeur Ikke alm. V(R97) 08-06-2017 Mog.H. 
PHLOIOPHILIDAE Phloiophilus edwardsii Steph.  Sj. X(G97) 15-07-2002 J. Pedersen 
TROGOSSITIDAE Nemozoma elongatum (L.)⁎  Sj. LC 19-06-2017 Mog.H. 

PTINIDAE (Borebiller) Dorcatoma dresdensis Hbst.  M. sj. X(G97) 20-06-2017 Mog.H. 
CLERIDAE (Myrebiller) Thanasimus formicarius (L.) Myrebille Ret alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
CLERIDAE (Myrebiller) Necrobia ruficollis (Fabr.) Rødbrystet koprabille Ret sj. LC 22-08-2001 S. Tolsgaard 
CLERIDAE (Myrebiller) Necrobia rufipes (Deg.) Rødbenet koprabille Ikke alm. LC 22-08-2001 S. Tolsgaard 
MALACHIIDAE  Anthocomus rufus (Hbst.)  Ikke Alm. LC 11-09-2017 Mog.H. 
MALACHIIDAE  Cordylepherus viridis (Fabr.)  Alm. LC 24-06-1978 Mog.H. 
DASYTIDAE (Melyridae) Dasytes caeruleus (Deg.)  Alm. LC 06-06-2017  
DASYTIDAE (Malakitbiller) Dasytes plumbeus (O.F. Müll.)  Alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 
KATERETIDAE Kateretes pedicularius (L.) "Sumpkøllebiller" M. alm.  19-06-2017 Mog.H. 
KATERETIDAE Brachypterus urticae (Fabr.)  M. alm.  13-06-2017 Mog.H. 
KATERETIDAE Brachypterolus pulicarius (L.) Torskemundkøllebiller Alm.  10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
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SPHINDIDAE Aspidiphorus orbiculatus (Gyll.)  Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
NITIDULIDAE (Glansbiller) Epuraea melanocephala (Marsh.)  Ret alm.  10-06-2017 Mog.H. 
 Meligethes aeneus (Fabr.) Glimmerbøsse M. alm.  11-07-2017 Mog.H. 
 Epuraea variegata (Hbst.)  Ret alm.  19-06-2017 Mog.H. 
 Epuraea unicolor (Oliv.)  Alm.  06-06-2017 Mog.H. 
 Epuraea marseuli Rtt.  Ret alm.  29-06-2017 Mog.H. 
 Meligethes planiusculus (Heer)  Sj. R(R97) 15-07-2002 P. Jørum 
 Meligethes tristis Sturm  Ret alm.  17-05-2010 Mog.H. 
 Meligethes brunnicornis Sturm  Ikke alm.  11-07-2017 Mog.H. 
 Omosita depressa (L.)  Ikke alm.  27-08-2017 Mog.H. 
 Cychramus variegatus (Hbst.)  M. sj. LC(R97) 05-06-2017 Mog.H. 
 Glischrochilus quadripunctatus (L.)  Ret alm.  02-11-2017 Mog.H. 
 Glischrochilus hortensis (Geoffr.)  Ret alm.  13-08-2016 Mog.H. 
 Glischrochilus quadriguttatus (Fabr.)  Ret. Sj  09-10-2017 Mog.H. 
 Glischrochilus quadrisignatus (Say)  M. sj.  10-06-2017 Håkan Lundkvist,  NCG 
MONOTOMIDAE (Smalbiller) Rhizophagus depressus (Fabr.)  Alm.  19-06-2017 Mog.H. 
 Rhizophagus ferrugineus (Payk.)  Ret sj.  19-06-2017 Mog.H. 
 Rhizophagus perforatus Er.  M. sj.  02-06-2017 Mog.H. 
 Rhizophagus fenestralis (L.)  Sj.  11-09-2017 Mog.H. 
 Rhizophagus bipustulatus (Fabr.) Toplettet barksmalbille Alm.  19-06-2017 Mog.H. 
 Rhizophagus dispar (Payk.)  Alm  10-06-2017 Mog.H. 
 Monotoma bicolor A. Villa & G. Villa Kompostsmalbiller Alm  10-06-2017 U. Hansen, NCG 
SILVANIDAE Uleiota planata (L.) Langhornet fladbille Ikke 

alm.↑ 
V(R97) 25-09-2016 Mog.H. 

 Silvanoprus fagi (Guér.-Mén.)  Sj. LC(R97) 25-09-2016 Mog.H. 
PHALACRIDAE (Glatbiller) Olibrus baudueri Flach.  Ret sj.↓  04-08-2002 J. Pedersen 
 Olibrus bicolor (Fabr.)  Ikke 

alm.↓ 
 10-06-2017 U. Hansen, NCG 

CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus dentatus (Hbst.)?  Ikke alm.  29-06-2017 Mog.H. 
 Cryptophagus lycoperdi (Scop.)  Ikke alm.  17-10-2016 Mog.H. 
 Atomaria atricapilla Steph.  Alm.  17-05-2012 Mog.H. 
 Ephistemus globulus (Payk.)  M. alm.  26-09-2016 Mog.H. 
 Atomaria analis Er.  Alm.  15-03-2017 Mog.H. 
BYTURIDAE (Hindbærbiller) Byturus ochraceus (Scriba)  M. alm.  19-06-2017 Mog.H. 
ENDOMYCHIDAE 
(Svampehøns) 

Lycoperdina bovista (Fabr.)  Ret sj.  11-09-2017 Mog.H. 

 Endomychus coccineus (L.) Skarlagen svampehøne Alm.  27-07-2017 Mog.H. 
COCCINELLIDAE (Mariehøns) Rhyzobius litura (Fabr.)  Ikke alm.  17-05-2010 Mog.H. 
 Coccidula scutellata (Hbst.) 

 
Ikke alm.  11-06-2017  J. Bogaert NCG  

 Coccidula rufa (Hbst.) Slank mariehøne M. alm.  12-09-2017 Mog.H. 
 Scymnus suturalis Thunb.  Alm.  10-06-2017 J. Bogaert,  NCG 
 Coccinella septempunctata L. 

 
M. alm.  11-06-2017  J. Bogaert NCG  

 Tytthaspis sedecimpunctata (L.)  Ret alm.  10-06-2017 J. Bogaert,   T. Clayhills,  
NCG 

 Halyzia sedecimguttata (L.) Sekstenplettet 
mariehøne 

Ret alm.  13-06-2017 Mog.H. 

 Calvia quatuordecimguttata (L.)  Alm.  10-06-2017 J. Bogaert,  NCG 
 Psyllobora vigintiduopunctata (L.)  Ret alm.  19-06-2017 Mog.H. 
 Coccinella hieroglyphica L. [Hieroglyf-mariehøne] Ikke alm.  28-07-1996 J. Pedersen 
 Aphidecta obliterata (L.) Uplettet mariehøne M. alm.  18-05-2010 Mog.H. 
 Coccinella septempunctata L. Syvplettet mariehøne M. alm.  27-06-2017 Mog.H. 
 Coccinella undecimpunctata L.  Alm.  15-05-2017 Mog.H. 
 Anisosticta novemdecimpunctata (L.) 19-plettet mariehøne Ret alm.  18-05-2010 Mog.H. 
 Anisosticta novemdecimpunctata (L.) 19-plettet mariehøne Ret alm.  09-10-2017 Mog.H. 
 Anisosticta novemdecimpunctata (L.) 19-plettet mariehøne Ret alm.  09-04-2017 Mog.H. 
 Sericoderus lateralis (Gyll.)  Alm.  26-09-2016 Mog.H. 
 Cynegetis impunctata (L.) Vingeløs mariehøne Alm.  18-05-2010 Mog.H. 
LATRIDIIDAE (Skimmelbiller) Stephostethus (Lathridius) rugicollis 

(Oliv.) 
 Ikke alm.  15-03-2017 Mog.H. 

 Dienerella clathrata (Mannh.)  Ret sj.  14-12-1992 J. Pedersen 
 Cartodere nodifer (Westw.) Knudret skimmelbille M. alm.  15-03-2017 Mog.H. 
 Enicmus testaceus (Steph.)  Ret sj.  19-06-2017 Mog.H. 
 Corticaria crenulata (Gyll.)  Ret alm.  18-05-2010 Mog.H. 
 Corticaria fulva (Com.)  Ret sj.  18-05-2010 Mog.H. 
 Corticaria impressa (Oliv.)  Alm.  12-10-2017 Mog.H. 
 Corticarina minuta (Fabr.)  Alm.  18-05-2010 Mog.H. 
 Cortinicara gibbosa (Hbst.) Løvskimmelbille Alm.  26-09-2016 Mog.H. 
MYCETOPHAGIDAE 
(Svampebiller) Mycetophagus piceus (Fabr.) 

 SJ. NT 20-05-2018 J. Pedersen 

CIIDAE (Svampeborere) Cis boleti (Scop.) Stor Svampeborer M. alm. LC 15-03-2017 Mog.H. 
 Orthocis alni (Gyll.)  Alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
TETRATOMIDAE Tetratoma fungorum Fabr. blåvinget løvsvampbille Ret alm. LC 25-02-2017 Mog.H. 
MELANDRYIDAE Hypulus bifasciatus (Fabr.)  Sj. X(G97) 09-04-2017 Mog.H. 
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(Svampespringere) 
 Orchesia minor Walk.  Ikke alm.  05-06-2017 Mog.H. 
OEDEMERIDAE (Solbiller) Oedemera croceicollis (Gyll.) Orangebrystet solbille Sj. X(G97) 15-07-2002 S. Tolsgaard 
 Melandrya caraboides (L.) Blå ribbevinge Ret sj. X(G97) 19-06-2017 Mog.H. 
TENEBRIONIDAE 
(Skyggebiller) Melanimon tibialis (Fabr.) 

 
Ret alm. 

 
11-06-2017 O. Gran NGC 

 Uloma culinaris (L.)  Ret sj.  05-07-2017 Mog.H. 
 Gonodera luperus (Hbst.)  

Ret alm. 
 10-06-2017 G. Jørgensen,  C. 

Fägerström , NCG 
 Isomira thoracica (Fabr.)  Alm  10-06-2017 O. Gran, G. Jørgensen, 

NCG 
 Ischnomera (Asclera) cyanea (Fabr.) Blågrøn solbille Ikke alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
 Platydema violacea (Fabr.) Violet skyggebille Sj. LC 27-07-2017 Mog.H. 
 Diaperis boleti (L.) Tigerskyggebille Sj. LC 13-06-2017 Mog.H. 
PYROCHROIDAE 
(Kardinalbiller) 

Pyrochroa coccinea (L.) Sorthoved kardinalbille Alm. LC 08-07-2017 Mog.H. 

SALPINGIDAE (Grenbiller) Lissodema denticollis (Gyll.)  Ret alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Vincenzellus ruficollis (Panz.)  Sj. R(R97) 17-05-2012 Mog.H. 
 Salpingus planirostris (Fabr.) "Brun Snabelbille" Alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 
 Salpingus ruficollis (L.)  Ret alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Notoxus monoceros (L.)  Alm. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
ANTHICIDAE (Sandpilere) Anthicus flavipes (Panz.) Lille sandpiler Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 
 Cordicollis instabilis (Schm.)  Ikke alm.  18-05-2010 Mog.H. 
SCRAPTIIDAE (Spidshaler) Anaspis frontalis (L.) Stor spidshale M. alm. LC 17-05-2012 Mog.H. 
 Anaspis regimbarti Schilsky  Sj. LC 13-06-2017 Mog.H. 
 Anaspis frontalis (L.) Stor spidshale M. alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
 Anaspis thoracica (L.)  Ret alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 
 Anaspis maculata Geoffr. Sortplettet spidshale Ret alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
 Anaspis lurida Steph.  R R*  NGC 
 Anaspis flava (L.)  Ret alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
CERAMBYCIDAE (Træbukke) Arhopalus rusticus (L.) Brun barkbuk Sj. LC 16-08-2016 Mog.H. 
 Tetropium fuscum (Fabr.) Båndet barkbuk Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
 Tetropium castaneum (L.) Granbarkbuk Alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 
 Rhagium mordax (Deg.) Blankplettet tandbuk Alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
 Grammoptera ruficornis (Fabr.) Lille Blomsterbuk Alm. LC 24-02-2017 Mog.H. 
 Stenurella melanura (L.) Sortsømmet blomsterbuk M. alm. LC 13-06-2017 Mog.H. 
 Rutpela (Strangalia) maculata (Poda) Sydlig blomsterbuk Ret alm. LC 27-07-2017 Mog.H. 
 Obrium brunneum (Fabr.) Blankbuk Sj. LC 10-06-2017 Mog.H. 

 
Aromia moschata (L.) Moskusbuk Ret Sj. LC 05-08-2016 

 
 

Poecilium glabratum (Charp.) Enebærtræbuk Sj. R* 15.4.2017 Mog.H. 
 Clytus arietis (L.) Lille hvepsebuk Ret alm. LC 13-05-2017 Mog.H. 

 
Anaglyptus mysticus   Hvidtjørnshvepsebuk Ret alm. LC 11-06-2017 O. Gran S. Olberg NCG 

 Anaglyptus mysticus (L.) Hvidtjørnshvepsebuk Ret alm. LC 10-06-2017 O. Gran, S. Olberg 
NCGNCG 

 Pogonocherus hispidus (L.) Løvgråbuk Alm. LC 20-09-2017 K. Graubæk 
 Leiopus nebulosus (L.)/Leiopus linnei Mørkbåndet gråbuk Alm. LC 23-04-2015 O. Martin 
 Leiopus nebulosus (L.) Mørkbåndet gråbuk Alm. LC 19-09-2017 Mog.H. 
 Exocentrus lusitanus (L.) Lindegråbuk M. sj. EN 23-04-2015 O. Martin 
 Tetrops praeustus (L.) Dværgbuk Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) Bruchus loti Payk. Lille bønnebille Ret alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 
CHRYSOMELIDAE (Bladbiller) Bruchidius villosus (Fabr.) Gyvelbønnebille Ret alm. LC 20-10-2017 Mog.H. 
 Lilioceris merdigera (L.) Konvalbille Ikke alm. LC 14-09-1991 Mich. Hansen 
 Chrysolina carnifex (Fabr.)  

Sj. EN 
10-06-2017 S. Lennartsson,  O. 

Gran, NCG 
 Chrysolina fastuosa (Scop.) Tvetandbladbille Ret alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Phaedon armoraciae (L.)  Ret alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 
 Plagiosterna aenea (L.) Blågrøn ellebladbille Alm. LC 10-06-2017 G. Jørgensen,  C. 

Fägerström , NCG 
 Galerucella lineola (Fabr.) Håret pilebladbille Alm. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
 Pyrrhalta viburni (Payk.) Kvalkvedbladbille Ret alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Luperus longicornis (Fabr.) Langhornet bladbille Alm. LC 27-06-2017 P. Stadel 
 Sermylassa halensis (L.)  Alm. LC 29-07-2017 Mog.H. 
 Aphthona nonstriata (Gze.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Phyllotreta atra (Fabr.) Blanksort kåljordloppe Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Longitarsus succineus (Foudr.)  M. alm. LC 10-10-2017 Mog.H. 
 Altica oleracea (L.) Stor blå jordloppe Alm. LC 13-09-2009 Mog.H. 
 Derocrepis rufipes (L.) 

 
Alm. LC 10-06-2017  U. Hansen NCG  

 Mantura chrysanthemi (Koch)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Cryptocephalus nitidus (L.)  Ikke alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
 Cryptocephalus labiatus (L.)  M. alm. LC 29-07-2017 Mog.H. 
ANTHRIBIDAE 
(Bredsnudebiller) 

Enedreytes sepicola (Fabr.)  Ret sj. LC 17-05-2012 Mog.H. 

 Platystomos albinus (L.) Hvidhovedet Ret. Sj LC 10-10-2017 Mog.H. 
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bredsnudebille 
NEMONYCHIDAE Cimberis attelaboides (Fabr.)  Ret sj. LC 17-05-2010 Mog.H. 
ANTHRIBIDAE 
(Bredsnudebiller) 

Anthribus nebulosus Forst.  Alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 

RHYNCHITIDAE (Bladrullere) Deporaus betulae (L.) Birkebladruller Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Tatianaerhynchites aequatus (L.)  Ret alm. LC 02-06-2017 Mog.H. 
 Neocoenorrhinus germanicus (Hbst.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Temnocerus nanus (Payk.)  Alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
APIONIDAE 
(Spidsmussnudebiller) 

Apion (Melanapion) minimum (Hbst.)  Ret sj. LC 17-05-2012 Mog.H. 

 Apion (Catapion) seniculus  
 

Alm. LC 11-06-2017 C. Fägerström NCG  
 Apion rubiginosum Grill  Ikke alm. LC 16-09-2007 J. Pedersen 
 Apion (Ceratapion) onopordi (Kirby)  Ikke alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Pseudapion) rufirostre  Ret alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Squamapion) flavimanum (Gyll.)  Sj. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Apion (Aspidapio)n aeneum (Fabr.)  Ret alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
 Malvapion malvae (Fabr.)  Sj.↑ LC 08-06-2017 Mog.H. 
 Apion (Oxystoma) cerdo Gerst.  Alm. LC 13-09-2009 Mog.H. 
 Apion (Protapion) fulvipes (Geoffr.)  M. alm. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
 Apion (Protapion) trifolii (L.) 

 
Ikke alm. LC 11-06-2017 C. Fägerström NCG  

 Apion (Protapion) nigritarse Kirby  Alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Protapion assimile (Kirby)  Alm. LC 11-09-2017 Mog.H. 
 Pseudoprotapion astragali (Payk.)  Ret alm. LC 10-06-2017 U. Hansen, NCG 
 Apion (Cyanapion) spencii Kirby  Alm. LC 27-08-2017 Mog.H. 
 Apion (Catapion9 seniculus (Kirby)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Ischnopterapion) loti (Kirby)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Trichapion) simile Kirby  Ikke alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Apion (Catapion) meieri Desbr.  Ret alm. LC 19-06-2017 Mog.H. 
  Apion (Catapion) pubescens Kirby  Ikke alm. LC 11-09-2017 Mog.H. 
 Apion haematodes Kirby  M. alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Perapion) affine (Kirby)  Ret sj. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Perapion) curtirostre (Germ.)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Apion (Perapion) marchicum  Hbst.  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 

 
Apion haematodes Kirby 

 
M. Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström NCG  

CURCULIONIDAE (Snudebiller) Otiorhynchus singularis (L.) Barkøresnudebille M. alm. LC 19-05-2012 Mog.H. 
 Otiorhynchus porcatus (Hbst.)  Ret sj. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Otiorhynchus raucus (Fabr.)  Ret alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Otiorhynchus ovatus (L.) Jordbærøresnudebille M. alm. LC 16-05-2010 Mog.H. 
 Otiorhynchus crataegi Germ.  Sj. LC 12-10-2002 H. Liljehult 
 Simo hirticornis (Hbst.)  Ret sj. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Phyllobius argentatus (L.) Bøgeløvsnudebille Alm. LC 10-06-2017 S. Olberg, NCG 
 

Phyllobius virideaeris (Laich.) 
 

Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström, U. 
Hansen NCG  

 Phyllobius viridicollis (Fabr.) 
 

Alm. LC 10-06-2017  U. Hansen NCG  
 Phyllobius pyri (L.) Pæreløvsnudebille Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 
 Phyllobius argentatus (L.) Bøgeløvsnudebille Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Polydrusus cervinus (L.)  Alm. LC 17-05-2012 Mog.H. 
 Exomias pellucidus (Boh.)  Ret alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Strophosoma melanogrammum (Forst.) Stribet gråsnude M. alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
 Strophosoma capitatum (Deg.)  M. alm. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Philopedon plagiatum (Schall.)  Ret alm. LC 20-06-2017 Mog.H. 
 Sitona lineatus (L.)  M. alm. LC 27-08-2017 Mog.H. 
 Hypera rumicis (L.)  Alm. LC 12-07-2017 Mog.H. 
 Hypera miles (Payk.)  Ikke alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström U. 

Hansen, NCG 
 Kyklioacalles roboris (Curt.)  Sj. LC 23-04-2017 O. Martin 
 Hylobius abietis (L.) Stor Nåletræsnudebille Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Anoplus plantaris (Naez.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Trachodes hispidus (L.)  Ret sj. LC 23-04-2015 O. Martin 
 Kyklioacalles navieresi (Boh.)  Sj. NE 10-06-2017 C. Fägerström, NCG 
 Acalles misellus Boh.  Ikke alm. LC 05-06-2017 Mog.H. 
ERIRHINIDAE (Snudebiller) Notaris acridulus (L.)  M. alm. LC 09-04-2017 Mog.H. 
 Notaris scirpi (Fabr.)  Ikke alm. LC 09-04-2017 Mog.H. 
 Tanysphyrus lemnae (Payk.)  Alm. LC 19-05-2010 Mog.H. 
CURCULIONIDAE (Snudebiller) Dorytomus tortrix (L.)  Ret alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 
 Coeliodinus rubicundus (Hbst.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Rhinoncus castor (Fabr.)  Alm LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Ceutorhynchus typhaea (Hbst.)  M. alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Parethelcus pollinarius (Forst.)  Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 
 Ceutorhynchus obstrictus (Marsh.) Blygrå rapssnudebille M. alm. LC 11-09-2017 Mog.H. 
 Nedyus quadrimaculatus (L.)  Alm. LC 10-06-2017 O. Gran,  U. Hansen, 

NCG 
 Nedyus quadrimaculatus (L.)  Alm. LC 18-05-2010 Mog.H. 
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 Trichosirocalus troglodytes (Fabr.)  Alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Sirocalodes depressicollis (Gyll.)  Ret alm. LC 13-09-2009 Mog.H. 
 Limnobaris dolorosa (Gze.)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Curculio villosus Fabr.  Ret sj. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Curculio nucum L. Nøddesnudebille Ret alm. LC 17-05-2010 Mog.H. 
 Curculio glandium Marsh.  Sj. LC 10-06-2017 Mog.H. 
 Archarius pyrrhoceras (Marsh.)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Tychius picirostris (Fabr.)  Alm. LC 10-06-2017 C. Fägerström U. 

Hansen, NCG 
 Mecinus pascuorum (Gyll.)  M. alm. LC 17-05-2012 Mog.H. 
 Cleopomiarus graminis (Gyll.)  Ret sj. LC 10-06-2017 C. Fägerström , NCG 
 Hylastes opacus Er.  Ret sj. LC 15-05-2017 Mog.H. 
 Tomicus piniperda (L.) Marvborer Alm. LC 15-05-2017 Mog.H. 
 Phloeosinus thujae (Perris)  M. Sj. R* 25-09-2016 Mog.H. 
 Ips typographus (L.) Typograf Ret alm. LC 08-06-2017 Mog.H. 
 Scolytus intricatus (Ratz.) Egebarkbille Ikke alm. LC 10-06-2017 O. Gran, NCG 
 Cryphalus abietis (Ratz.) Grankvistbarkbille Alm. LC 05-04-2016 Mog.H. 
 Xyleborinus saxesenii (Ratz.)  Ret sj. LC 02-06-2017 Mog.H. 

 

Ekskursionsoversigt 
 

 

Tur Nr Dato Lokalitet 

1 12-09-2009 Ulvshale, v. Nyordbroen 

   2 13-09-2009 Ulvshale, v. Nyordbroen 

 

13-09-2009 Ulvshale 

   3 07-05-2010 Ulvshaleskoven 

   4 08-05-2010 Ulvshale, v. Nyordbroen 

   5 16-05-2010 Ulvshale, v. Nyordbroen 

   6 17-05-2010 Ulvshaleskoven 

 

17-05-2010 Ulvshale, v. Nyordbroen 

 

17-05-2010 Høvblege, Møn 

   7 18-05-2010 Ulvshale, v. Nyordbroen 

 

18-05-2010 Jydelejet, Møns Klint 

   8 19-05-2010 Ulvshale, v. Nyordbroen 

   9 21-05-2011 Klinteskoven 

   10 02-06-2011 Ulvshale 

   11 06-07-2011 Ulvshale 

   12 17-05-2012 Ulvshaleskoven 

   13 18-05-2012 Ulvshale 

   14 19-05-2012 Ulvshale (Heden) 

 

19-05-2012 Ulvshale 

   15 20-05-2012 Ulvshale 

 

20-05-2012 Ulvshaleskoven 

   16 18-04-2013 Ulvshale (Heden) 

   17 24-04-2013 Ulvshale (Heden) 

   

18 07-07-2013 Høvblege 

 

07-07-2013 Klinteskoven 

   19 15-07-2013 Ulvshale (Heden) 

   20 20-06-2015 Høvblege 

   21 08-06-2016 Høvblege, Møn 

   22 09-06-2016 Jydelejet, Møns Klint 

   23 20-06-2016 Jydelejet, Møns Klint 

   24 14-08-2016 Ulvshale 

   25 16-08-2016 Ulvshaleskoven 

   26 18-08-2016 Høvblege, Møn 

 

18-08-2016 Ulvshaleskoven 

   27 02-09-2016 Jydelejet, Møns Klint 

   28 22-09-2016 Ulvshale (Heden) 

 

22-09-2016 Ulvshaleskoven 

 

22-09-2016 Jydelejet, Møns Klint 

   29 24-09-2016 Jydelejet, Møns Klint 

   30 25-09-2016 Høvblege, Møn 

 

25-09-2016 Ulvshale (Heden) 

 

25-09-2016 Ulvshaleskoven 

   31 26-09-2016 Ulvshaleskoven 

   32 02-10-2016 Ulvshale 

   33 17-10-2016 Ulvshaleskoven 

   34 28-10-2016 Ulvshaleskoven 

   35 18-01-2017 Slotsgavlene 
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   36 28-01-2017 Høvblege 

   37 24-02-2017 Ulvshalegård 

   38 14-03-2017 Ulvshaleskoven 

   39 15-03-2017 Ulvshaleskoven 

   40 16-03-2017 Ulvshaleskoven - festpladsen 

 

16-03-2017 Kalsterbjerg 

41 

  

 

17-03-2017 Kalsterbjerg 

   42 27-03-2017 Høvblege 

   43 01-04-2017 Ulvshaleskoven 

   44 03-04-2017 Busene Have 

 

03-04-2017 Høvblege 

   45 04-04-2017 Høvblege 

   46 05-04-2017 Siesø 

 

05-04-2017 Heden 

   47 06-04-2017 Høvblege 

   48 07-04-2017 Siesø 

 

07-04-2017 Kalsterbjerg 

   49 08-04-2017 Klinteskoven 

   50 09-04-2017 Siesø 

 

09-04-2017 Ulvshaleskoven 

   51 21-04-2017 Krageskoven 

   52 26-04-2017 Busene Have 

   53 05-05-2017 Siesø 

   54 06-05-2017 Ulvshaleskoven 

   55 13-05-2017 Siesø 

 

13-05-2017 Ulvshalegård 

   56 14-05-2017 Ulvshaleskoven 

   57 14-05-2017 Åsen Siesø 

   58 15-05-2017 Ulvshaleskoven 

 

15-05-2017 Siesø 

 

15-05-2017 Høvblege 

   59 17-05-2017 Ulvshale 

   60 02-06-2017 Ulvshaleskoven 

 

02-06-2017 Høvblege 

   61 05-06-2017 Siesø Timmesø 

 

05-06-2017 Ulvshaleskoven 

 

05-06-2017 Liselund 

   62 06-06-2017 Sandfaldet 

 

06-06-2017 Ulvshaleskoven 

   

63 07-06-2017 Klinteskoven 

 

07-06-2017 Jydelejet 

   64 08-06-2017 Siesø FF2 

 

08-06-2017 Ulvshaleskoven 

   65 10-06-2017 Ulvshaleskoven 

 

10-06-2017 Høvblege 

   66 11-06-2017 Siesø 

 

11-06-2017 Ulvshaleskoven 

 

11-06-2017 Mandemarke Bakker 

   67 12-06-2017 Ørnebjerg 

 

12-06-2017 Jydelejet 

 

12-06-2017 Siesø 

   68 13-06-2017 Sandfaldet 

 

13-06-2017 Ulvshaleskoven 

   69 19-06-2017 Ulvshaleskoven 

 

19-06-2017 Siesø 

 

19-06-2017 Høvblege 

  

  

70 20-06-2017 Ulvshalegård 

 

20-06-2017 Siesø 

  

  

71 24-06-2017 Ulvshalegård 

  

  

72 26-06-2017 Siesø 

  

  

73 27-06-2017 Ulvshalegård 

 

27-06-2017 Siesø 

 

27-06-2017 Klinteskoven 

  

  

74 28-06-2017 Timmesø 

 

28-06-2017 Høvblege 

  

  

75 29-06-2017 Ulvshaleskoven 

 

29-06-2017 Siesø 

  

  

76 30-06-2017 Siesø 

  

  

77 02-07-2017 Siesø 

  

  

78 04-07-2017 Siesø-Timmesø 

  

  

79 05-07-2017 Heden 

 

05-07-2017 Siesø 

 

05-07-2017 Ulvshaleskoven 

 

05-07-2017 Stejlebjerg 

  

  

80 07-07-2017 Høvblege 

  

  

81 08-07-2017 Siesø 

 

08-07-2017 Ulvshalegård 

  

  

82 09-07-2017 Grimdalsvej 

 

09-07-2017 Jydelejet 

  

  

83 10-07-2017 Siesø 

 

10-07-2017 Ulvshaleskoven - festpladsen 

 

10-07-2017 Grimdalsvej 

 

10-07-2017 Sandfaldet 
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84 11-07-2017 Ulvshaleskoven 

 

11-07-2017 Mandemarke Bakker 

  

  

85 12-07-2017 Ulvshalegård 

 

12-07-2017 Ulvshaleskoven 

 

12-07-2017 Busene Have 

  

  

86 19-07-2017 Horsnæs 

  

  

87 23-07-2017 Høvblege 

 

23-07-2017 Jydelejet 

  

  

88 25-07-2017 Siesø 

  

  

89 26-07-2017 Sandfaldet 

 

26-07-2017 Ulvshaleskoven v broen 

  

  

90 27-07-2017 Ulvshaleskoven 

 

27-07-2017 Sandfaldet 

  

  

91 29-07-2017 Ulvshaleskoven v broen 

  

  

92 30-07-2017 Ulvshaleskoven v broen 

  

  

93 31-07-2017 Krageskoven 

 

31-07-2017 Slotsgavlene 

 

31-07-2017 Høvblege 

  

  

94 01-08-2017 Slotsgavlene 

  

  

95 27-08-2017 Busene Have 

 

27-08-2017 Sandfaldet 

 

27-08-2017 Ulvshaleskoven v broen 

 

27-08-2017 Ulvshaleskoven 

  

  

96 09-09-2017 Ulvshalegård 

 

09-09-2017 Sandfaldet 

  

  

97 11-09-2017 Ulvshaleskoven 

 

11-09-2017 Ulvshaleskoven v broen 

  

  

98 12-09-2017 Ulvshaleskoven v. broen 

 

12-09-2017 Høvblege 

  

  

99 13-09-2017 Ulvshalegård 

  

  

100 20-09-2017 Ulvshalegård 

  

  

101 21-09-2017 Høvblege 

  

  

102 25-09-2017 Heden 

  

  

103 05-10-2017 Busene Have Skansen 

 

05-10-2017 Sandfaldet 

  

  

104 08-10-2017 Mandemarke 

  

  

105 09-10-2017 Ulvshaleskoven - festpladsen 

  

  

106 10-10-2017 Ulvshaleskoven v broen 

 

10-10-2017 Ulvshaleskoven - festpladsen 

 

10-10-2017 Busene Have  

  

  

106 12-10-2017 Ulvshaleskoven 

 

12-10-2017 Høvblege 

  

  

108 13-10-2017 Sandfaldet 

  

  

109 14-10-2017 Jydelejet 

  

  

110 20-10-2017 Ulvshaleskoven 

  

  

111 28-10-2017 Busene Have 

 

28-10-2017 Klinteskoven-Privat 

 

28-10-2017 Høvblege 

  

  

112 02-11-2017 Ulvshaleskoven v broen 

  

  

113 04-11-2017 Klinteskoven-Privat 

  

  

114 05-11-2017 Ulvshaleskoven 

 

05-11-2017 Sandfaldet 

  

  

115 12-12-2017 Hvide Bakke 
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