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OM UNDERSØGELSEN
 
Naturhistorisk Museum har i 2011 

udført kortlægning af sjældne 
terrestriske invertebrater i Silkeborg 
Kommune. Kortlægningen har haft til 

formål at identificere levesteder for 
sjældne og beskyttelseskrævende 

smådyr. For at komplettere billedet er 
nyere kvalitetssikrede observationer fra 
hjemmesiden fugleognatur.dk blevet 

inddraget i materialet. 
 

Den specifikke kortlægning er foregået i 
perioden april-september, med den 
mest intensive indsats i perioden maj-

juli. Rådata med geokodede 
lokalitetsangivelser er leveret til 

kommunen i en elektronisk fil, ligesom 
data er inddateret i naturdata.dk. Det 
skal understreges, at også forekomster 

af ikke-rødlistede arter medføger i de 
elektroniske registreringer! 

 
God natur – men Silkeborg 

Kommune er delt i to 
Kortlægningen har afsløret forekomster 
af flere meget sjældne arter, som hidtil 

ikke har været kendt fra området. Det 
kan ydermere konstateres, at 

kommunen for en lang række arter 
rummer flere forekomster af national 
betydning, især af arter knyttet til 

heder og overdrev, ligesom naturligvis 
å- og sø-faunaen er yderst interessant. 

Det må dog konstateres, at Silkeborg 
Kommune strengt taget er delt i to: I 
den sydlige del finder man mange 

værdifulde lokaliteter med sjældne 
arter, mens den nordlige del – bortset 

fra ”hjørnerne” i Gjern og Kompedal – 
er en repræsentant for det 
agerlandskab, der har oplevet en 

massiv naturforarmelse i de seneste 
årter.  

 
Skal der i nationalt perspektiv peges på 
et geografisk område, som bør 

prioriteres højt i forvaltningen, må det  

 
helt klart være området nordøst for 

Silkeborg, dvs. over Resenbro og op 
mod Gjern Bakker. Her finder man den 
eneste større spredningskorridor mod 

nordøst for en række varmekrævende 
arter knyttet til sandet jordbund. 

Sammen med forekomster i Favrskov 
Kommune vil disse bestande i det lange 
løb kunne udgøre værdifulde 

”trædesten” mellem Midtjyllands og 
Djurslands store naturværdier.  

 
Smådyr er gode indikatorer 
Der er flere gode argumenter for at 

inddrage smådyr i naturovervågningen 
og forvaltningen af vores natur. For det 

første reagerer smådyr ofte hurtigere 
på miljøforhold end fx planter, og 
derved kan man både registrere 

strukturelle forbedringer eller 
forringelser i naturen hurtigere end for 

planternes vedkommende. For det 
andet kræver smådyr ofte helt andre 

biologiske forhold end den flora, der 
normalt bruges som målestok for 
naturens tilstand.  

 
Med en dansk fauna på mindst 35.000 

oftest svært bestemmelige arter giver 
det sig selv, at man ved enhver 
undersøgelse kan finde arter, som kun 

sjældent er blevet registreret i 
Danmark. Disse arters tilsyneladende 

sjældenhed kan imidlertid ofte tilskrives 
underregistrering snarere end reel 
sjældenhed. Derfor har vi i denne 

undersøgelse fokuseret på arter, som er  
 relativt lette at bestemme 

 er iøjnefaldende 
 vurderet i forhold til rødlisten 
 og hvis krav til levestedet 

allerede er velkendte  
Derved sikrer vi, at andre inventører i 

fremtiden uden problemer kan følge op 
på nærværende undersøgelse.  
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Eftersom de omtalte arter alle stiller 
specielle krav til levestedets 

naturkvalitet, kan registreringerne 
supplere de data, som allerede ligger 
på kommunens naturområder. Herved 

kvalificeres naturforvaltningen 
yderligere, ligesom registreringerne kan 

medvirke til en generel prioritering af 
naturindsatsen i kommunen. 
 

Når kortlægningen af smådyr skal 
planlægges, benytter Naturhistorisk 

Museum som udgangspunkt oplysninger 
fra naturdata.dk, idet fx forekomsten af 
eventuelle foderplanter eller naturtyper 

her kan fremsøges. I de fleste tilfælde 
er der kun blevet afsat tid til et enkelt 

besøg på de udvalgte lokaliteter, 
hvorved kun den del af faunaen, som er 
aktiv på det pågældende tidspunkt 

registreres. Besøgene har derfor også 
haft til formål at udpege potentielle 

indsatsområder for kommende, mere 
bredspektrede eftersøgninger  
 

Denne metodiske svaghed er dog 
uundgåelig, når det handler om arter, 

hvis forekomst er uforudsigelig i tid og 
rum. I stedet bør man fokusere på den 

generelle styrke, som data om smådyr 
giver naturovervågningen. I forhold til 
planter integrerer dyr nemlig ofte 

naturforhold over en bredere skala og 
et større areal, forstået på den måde, 

at fx forekomst af fugleedderkopper 
vidner om lang landskabelig kontinuitet, 
lysåbne forhold, varmt mikroklima og 

en sandet jordbund. Dyr er derfor rigtig 
gode indikatorer for den generelle 

biodiversitet i et område. 
 

 

ANBEFALINGER TIL 

PLEJE 
 
Den største trussel mod den lysåbne 

natur er tilgroning, som kan tilskrives 
tilførsel af næringsstoffer og/eller ophør 
af græsning. Det relativt gode 

udgangspunkt (et kuperet terræn på 
lette, sandede jorder og flere større, 

sammenhængende naturarealer) 
betyder dog, at tilbagegangen for 
adskillige arter går langsommere end 

andre steder i landet. Især eng- og 
overdrevsarealer lider dog under 

tilgroning, hvorimod moser og heder 
stadig rummer store naturværdier. 

Ligeledes må det bemærkes, at den 
rige fauna, der er tilknyttet lysåbne 
egekrat, tilsyneladende er gået meget 

tilbage siden 1980’erne, formentlig 
fordi krattene ganske enkelt bliver 

tættere og forvandles til egentlig skov.   
 
Vinter- og sommergræsning 

Mange arter af dagsommerfugle er 
meget kræsne mht. vegetationens 

sammensætning og højde, og for 
mange arters vedkommende er 
vintergræsning helt klart at foretrække, 

idet larver og pupper af sommerfuglene 
på dette tidspunkt af året alligevel 

findes nede i jordbunden. At forlange 
det perfekte skal dog ikke forpurre det 
gode, som almindelig, ekstensiv 

sommergræsning indebærer, nemlig at 
vegetationen holdes heterogen og 

relativt lysåben. Hårdhændet 
sommergræsning frarådes generelt, 
idet man her fjerner såvel nektar- som 

larveplanter for en række arter. Dog 
skal det bemærkes, at gødningsbillerne 

aldrig kan få græsning nok! 
 
Brug af veterinærmedicin 

Ormemidler er ikke bare virksomme 
mod endoparasitter, men også mod de 

insekter, som efterfølgende koloniserer 
husdyrgødning. Behandling med 
ormemidler kan derfor påvirke 
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omgivelserne i negativ retning, og 
påvirkningen kan stå på i op til to 

måneder efter, at gødningen er blevet 
deponeret! Derfor bør det tilstræbes, at 
ormebehandlede husdyr i mindst to 

måneder holdes borte fra de mest 
værdifulde overdrev. 

 
Brug af pløjning / afskrælning 
Adskillige arter har brug for arealer 

med bart sand eller et meget tyndt 
plantedække. I nogle tilfælde kan dette 

opnås ved husdyrenes slid (eller endog 
ved kraftig menneskelig færdsel, fx 
med mountainbikes!), men i andre 

tilfælde er det dog nødvendigt med en 
egentlig vedligeholdende plejeindsats. 

Hvis de bare sandflader skal 
opretholdes i mere end et par måneder, 
er det nødvendigt, at næringspuljen i 

jordoverfladen gøres helt utilgængelig 
for vegetationen. Dette kan enten 

opnås ved afskrælning eller ved 
reolpløjning. Både arter af løbebiller og 
sommerfugle vil have stor gavn af en 

sådan afskrælning, der bl.a. vil 
tilgodese stedmoderblomster, som er 

vigtige værtsplanter for mange arter. 
Mange af de fundne sandmarksarter 

kan faktisk nøjes med ganske få 
kvadratmeter med blottet sand, og i 
mange tilfælde kan dette let opnås ved 

at slå hul i græstørven – gerne 
maskinelt frem for ved hård græsning. 

Især sydvendte vejskrænter har et 
stort naturpotentiale; her er der kun 
sjældent andre naturhensyn, og plejen 

kan uden videre indbugges i den øvrige 
vedligeholdelse af vejanlægget. Ved 

denne metode dannes også spirebede 
for en lang række truede planter, fx 
opret og nikkende kobjælde, sandskæg 

og smalbladet timian. 
 

Høslæt / klipning 
På relativt plane arealer er høslæt som 
plejemetode mindst lige så velegnet 

som græsning - blot er det vigtigt, at 
det høstede materiale bortskaffes. I 

forhold til afgræsning er metoden efter 

den første rydning normalt ganske 
billig, og fordelen er, at den ikke 

behøver blive gentaget hvert år. Et 
godt høslæt kan således ”modsvare” 
mellem 5 og 10 års uafbrudt græsning 

mht. at forhindre tilgroning. Eftersom 
maskinel høslæt kan være en relativt 

hårdhændet metode, er det vigtigt, at 
der på slåede arealer lades enkelte 
urørte ”øer” tilbage, hvorfra eventuelt 

sårbare arter kan vandre ud i de slåede 
arealer.  Ved anvendelsen af enten 

græsning eller høslæt er det af yderste 
vigtighed, at høslæt kun tages i brug på 
arealer, der har henligget uden 

græsning i flere år – kontinuerligt 
afgræssede arealer bør ubetinget 

fortsat afgræsses af hensyn til den rige 
møgbille-fauna i området. På overdrev 
er det vigtigt, at høslættene foretages i 

sensommeren, hvorved rosetplanter og 
andre urter i modsætning til græsserne 

bliver kraftigt tilgodeset. 
 

 

ARTSBESKRIVELSER 

 
I rapporten er omtalt en lang række 
arter af invertebrater, hvis forekomst er 

blevet undersøgt af Naturhistorisk 
Museum i 2011. For at materialet skal 

være så ensartet som muligt, er 
kriterierne for detaljeret omtale i 
rapporten, at arten skal være opført 

som truet eller nær truet på den 
nationale rødliste. Rødlisterne, som kan 

findes på redlist.dmu.dk, er udarbejdet 
er standardiserede, internationale 
kriterier, hvorfor antallet af rødlistede 
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arter og hyppigheden af disse i et 
enkelt område derfor til en vis grad kan 

sammenlignes på tværs af kommuner 
og områder. Teksterne i fakta-boksene 
om arterne er hovedsageligt taget fra 

rødlisten; i visse tilfælde er suppleret 
med beskrivelser fra bl.a. 

fugleognatur.dk.  
 
I artsbeskrivelsen beskrives artens 

aktuelle status i Silkeborg Kommune. 
Forekomsten er ligeledes illustreret på 

kort. For meget udbredte og talrige 
arter skal kortene dog tages med et vist 
forbehold, idet sådanne arter 

utvivlsomt ligeledes vil findes på mange 
”marginale” lokaliteter, som ikke er 

blevet besøgt. For arter med få prikker 
kan der være tale om ”meteoriske” 

fund af enkelteksemplarer, som ikke 
fortæller særlig meget om naturen eller 
naturtypen, og disse skal også tages 

med forbehold. Under alle 
omstændigheder er der for hver art 

angivet et vidensniveau og eventuelt 
behov for yderligere viden. For 
velbeskrevne arter er der i de fleste 

tilfælde anført helt konkrete tiltag, som 
bør iværksættes så hurtigt som muligt. 

Arterne er sorteret efter gruppe og 
dernæst rødlistestatus, begyndende 
med truede arter 
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RØDLISTE: EN – moderat truet 

 

 
 

Brun pletvinge lever på 

overdrev, i skovlysninger, i 

lysåben skov og langs 

soleksponerede skovveje, hvor 

larven lever på vejbred og 

kohvede. 

 

Arten optræder lokalt, men ofte i 

antal. Den er fundet på mange 

lokaliteter på Sjælland og Jylland 

undtagen i det vestligste Jylland. 

Den er gået voldsomt tilbage 

især efter ca. 1950 og er nu helt 

forsvundet fra Sjælland og findes 

på langt færre jyske lokaliteter 

end tidligere. Forekomstarealet 

er reduceret med ca. 66% og 

udbredelsesområder med ca. 

41%.  

 

Der er ikke konkrete data til 

rådighed fra de sidste 10 år, 

men arten må formodes at have 

fortsat sin tilbagegang, da der 

generelt ikke er sket væsentlige 

forbedringer af artens lokaliteter. 

 

 
 
 

 
 

 
 

BRUN PLETVINGE 

(Mellicta athalia) 

 

 
 
STATUS 

Brun pletvinge er i de senere år kun fundet på 
tre lokaliteter, og i alle tilfælde kan man frygte, 

at der er tale om de sidste små-bestande, som 
er ved at forsvinde. Der er således kun 
registreret enkelteksemplarer.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Brun pletvinge er knyttet til lysåbne egekrat og 
heder, hvor der findes et rigt blomsterflor, bl.a. 
med arter som almindelig kohvede, håret 

høgeurt mv. Den er ekstremt følsom over for 
tilgroning og ”homogenisering” af landskabet, 

ligesom almindelig opvækst af skov er en 
væsentlig trussel. Arten foretrækker 
stævningsdrift eller plukhugst, hvor der til 

stadighed opstår nye lysbrønde og spirebede 
for blomsterplanter. 

 
VIDENSNIVEAU 
Arten er ikke specielt svær at kortlægge, så 

bestanden er helt sikkert lille – og i kraftig 
tilbagegang. Man bør dog være opmærksom på 

den i den vestlige del af Salten-dalen, hvor der 
stadig kan skjule sig små bestande. 
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RØDLISTE: EN – moderat truet 

 

 
 

Moserandøje lever i højmoser, 

hedemoser og til dels også på 

enge, hvor larven lever på 

kæruld, star og næbfrø. 

 

Arten er kendt fra mange 

lokaliteter fra hele landet 

undtagen Bornholm, men er gået 

voldsomt tilbage og findes nu 

kun i Jylland og i Holmegårds 

Mose på Sydsjælland. 

Tilbagegangen skyldes 

formodentlig hovedsagelig 

tilgroning og dræning af 

moserne, men muligvis kan 

klimatiske faktorer også spille en 

rolle. Det må forventes, at arten 

vil fortsætte sin tilbagegang, 

hvis ikke de jyske moseområder 

bevares lysåbne. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

MOSERANDØJE 

(Coenonympha tullia) 

 

 
 
STATUS 

Moserandøje er i år blevet eftersøgt på en 
række moselokaliteter, men er kun fundet i 

Stenholt Mose, hvor bestanden er stor og synes 
stabil.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Det er af stor betydning, at de eksisterende, 

potentielle levesteder, som normalt er fattigkær 
eller hængesæk, friholdes for tilgroning, fx med 
blåtop, birk og pil.  

 
VIDENSNIVEAU 

Eftersom moserandøje stiller meget specifikke 
krav til levestedet, er der ikke mange 
potentielle lokaliteter, hvor den kan være 

overset. Måske kan den findes i Vrads-
området? 
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RØDLISTE: EN – moderat truet 

 

 
 

Markperlemorsommerfugl lever 

på heder, overdrev, enge, 

skovlysninger og skovkanter. 

Larven lever på viol. 

 

Arten er gået voldsomt tilbage 

og findes nu kun på nogle få 

lokaliteter på Sjælland, på 

Djursland, det centrale Jylland 

og Læsø. 

 

Årsagerne til 

markperlemorsommerfugls 

tilbagegang er ikke kendt, men 

det er sandsynligvis tilgroning af 

lokaliteterne samt øget 

græsvækst. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

MARKPERLEMORSOMMERFUGL  

(Argynnis aglaja) 

 

 
 
STATUS 

Markperlemorsommefugl er vidt udbredt i 
Silkeborg Kommune, dog med den væsentligste 

forekomst vestpå i kommunen. Flere steder er 
arten fundet i vejkanter og på marginaljorder, 
hvilket understreger disse ikke-registrerede 

naturtypers betydning for dyr og planter.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Selv om arten lægger æg på 
stedmoderblomster, er den tilsyneladende 

følsom over for overgræsning i sommerhalvåret. 
Et rigt blomsterflor i yngleperioden er 

tilsyneladende at foretrække, og på de bedste 
lokaliteter bør hårdere sommergræsning derfor 
undgås. Høslæt er formentlig den optimale 

plejemetode for denne smukke art, ligesom 
skånsom slåning af vejkanter med efterfølgende 

bortfjernelse af materialet synes at være ideelt. 
Herved fremmes nemlig etårige arter som fx 
stedmoderblomster. 

 
VIDENSNIVEAU 

Markperlemorsommerfugl er en stor og 
iøjnefaldende art, og den registreres normalt let, 
hvis den findes på en lokalitet. Da den optræder 

meget fluktuerende, kan der dog være mange 
småbestande, der har unddraget sig 

opmærksomhed. 
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RØDLISTE: EN – moderat truet 

 

 
 

Moseperlemorsommerfugl lever i 

soleksponerede højmoser og 

tørvemoser, hvor larven lever på 

tranebær. 

 

Arten er fundet meget lokalt og 

spredt på Sjælland, Fyn og i 

Jylland. Den optræder ofte i 

antal på lokaliteterne. 

 

Den er gennem 1900-tallet gået 

meget tilbage og er forsvundet 

fra de fleste lokaliteter på øerne, 

på Sjælland findes der nu kun 

tre delbestande… 

 

Årsagerne til tilbagegangen er 

landbrugsmæssig udnyttelse 

samt dræning og tilgroning. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MOSEPERLEMORSOMMERFUGL 

(Boloria aquilonaris) 

 

 
 
STATUS 

Udbredelsen af moseperlemorsommerfugl i 
Silkeborg Kommune svarer nøje til forekomsten 

af tranebær i hængesække og fattigkær. Arten 
er truffet på 5, som – bortset fra bestanden i 
Stenholt Mose – desværre synes ganske 

fåtallige.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Da arten er intimt knyttet til tranebær, kræves 
at højmoserne forbliver helt lysåbne og ikke 

gror til i blåtop eller indvandrende ved-
vegetation. I alle områder bør der sikres en 

vedvarende høj vandstand samt friholdelse af 
selve mosefladerne for indvandrende birk og 
eventuelt skovfyr.  

 
VIDENSNIVEAU 

Artens intime tilknytning til højmoser og 
fattigkær gør, at den er relativt let at kortlægge. 
Den kan dog i en årrække stille sig tilfreds med 

meget små lokaliteter, så der mangler helt 
sikkert nogle prikker på kortet. 
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RØDLISTE  (97): E – moderat 

truet 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SMALRANDET HUMLEBISVÆRMER 

(Hemaris tityus) 

 

 
 
STATUS 

Arten er truffet på de sandede jorder omkring 
Bølling Sø, men findes formentlig spredt på 

overdrev og heder i området.  
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Arten kræver et rigt blomsterflor, gerne med 
lægeoksetunge og slangehoved, ligesom den er 

meget glad for blomstrende syrener. Larven 
findes på blåhat og djævelsbid. Arten er sårbar 
over for såvel overgræsning som tilgroning, og 

mange bestande findes formentlig i umiddelbar 
nærhed til vejkanter mv.  

 
VIDENSNIVEAU 
Arten er svær at eftersøge specifikt, idet den har 

mange potentielle levesteder. Formentlig vil den 
blive fundet ganske tilfældigt på flere lokaliteter i 

de kommende år. 
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RØDLISTE: VU – sårbar 

 

 
 

Violetrandet ildfugl lever på enge 

og overdrev, både fugtige og 

tørre, hvor værtsplanten 

almindelig syre vokser rigeligt. 

 

Arten er fundet over hele landet, 

men optræder lokalt og ofte 

talrigt på lokaliteterne. Selvom 

arten endnu er udbredt i Jylland, 

er den gået stærkt tilbage, især 

på øerne, og er nu forsvundet i 

flere områder. 

 

Årsagerne til tilbagegangen er 

bl.a. dræning, gødskning og 

tilgroning eller tilplantning. Arten 

er desuden meget følsom for 

overgræsning. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

VIOLETRANDET ILDFUGL 

 (Lycaena hippothoë) 

 

 
 
STATUS 

Violetrandet ildfugl er ganske udbredt på enge, 
overdrev, brakmarker og i vejkanter i 

kommunen. Arten er svær at eftersøge, idet de 
fleste bestande er ret små og noget 
uforudsigeligt forekommende. Violetrandet 

ildfugl synes dog at være i stadig tilbagegang.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Violetrandet ildfugl synes ikke at være specielt 
krævende mht. naturpleje, idet den 

tilsyneladende foretrækker overdrev og 
brakmarker, som er blevet lidt ”langhårede” i 

forhold til normen. Dog bør der en gang imellem 
foretages afgræsning eller høslæt på lokaliteten.  
 

VIDENSNIVEAU 
Violetrandet ildfugl er ikke habitat-specifik. Den 

optræder i mange forskellige naturtyper og ofte 
ganske lokalt, selv om larveplanten er vidt 
udbredt. Den vil utvivlsomt blive fundet ganske 

mange steder – men formentlig ofte ved 
tilfældigheder.  
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RØDLISTE: VU - sårbar 

 

 
 

Spættet bredpande lever på 

overdrev, heder, vedvarende 

udyrkede arealer og blomsterrige 

enge og skovlysninger. Larven 

lever på planter i rosenfamilien, 

specielt potentil. 

 

Den var tidligere udbredt i det 

meste af Danmark undt. 

Bornholm. Den forekommer på 

mange lokaliteter, men optræder 

sædvanligvis fåtalligt. 

 

Arten er næsten helt forsvundet 

fra LFM og SZ og er 

tilsyneladende i kraftig 

tilbagegang idet den ses stadigt 

sjældnere, selv i sit nuværende 

udbredelsesområde. 

 

Årsagerne til tilbagegangen 

kendes ikke, men skyldes sikkert 

især tilgroning af overdrev og 

heder med græs og buske og 

skovenge og skovlysningers 

forsvinden, især på Falster og 

Sydsjælland. 

 

 

 

 

 
 

 
 

SPÆTTET BREDPANDE 

(Pyrgus malvae) 

 

 
 
STATUS 

Spætpande er en art, som aldrig er almindelig på 
de enkelte lokaliteter, og man registrerer den 

ved tilfældigheder. Arten er i de senere år fundet 
på enkelte lokaliteter vest for Silkeborg, men er 
nok noget overset, idet dens forekomst ofte først 

registreres efter mange besøg på den enkelte 
lokalitet. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten er ekstremt følsom over for tilgroning af 

levestederne, og den findes kun på helt 
soleksponerede arealer med partier af bart sand, 

hvor værtsplanten sølv-potentil er hyppig. 
Spættet bredpande synes at være følsom over 
for overgræsning.  

 
VIDENSNIVEAU 

Denne uanselige art er helt sikkert overset, idet 
den ofte flyver i vejkanter o. lign, hvor man ikke 
kigger efter den. 
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RØDLISTE: VU – sårbar 

 

 
 

Klitperlemorsommerfugl lever i 

den grå klit langs kysterne, på 

kystnære heder eller evt. på 

tørre overdrev eller sandede 

marker på indlandslokaliteter. 

Larven lever på arter af viol og 

stedmoder. 

 

Arten fandtes på mange 

lokaliteter i Jylland, Sydfyn, 

Nordsjælland og på Bornholm, 

men er nu helt forsvundet fra 

Fyn og Sjælland siden ca. 1990, 

hvorimod den ser ud til at være 

mere stabil i Jylland. 

 

De konkrete årsager til artens 

tilbagegang er ukendte. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

KLITPERLEMORSOMMERFUGL 

(Argynnis niobe) 

 

 
 
STATUS 

Klitperlemorsommerfugl er sjælden og yderst 
lokalt udbredt i Midtjylland. I Silkeborg 

Kommune er den i 2011 kun fundet på en 
enkelt lokalitet – en brakmark! Sandsynligvis 
kan den stadig findes på nogle af de gamle 

lokaliteter, men bestandene er så små, at de 
unddrager sig opdagelse. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Klitperlemorsommerfugl lægger æg på 

stedmoderblomster, som er meget sårbare 
over for tilgroning. Skal arten bevares, er det 

vigtigt at sikre tilpas store, soleksponerede 
partier med forstyrret jord, hvor 
stedmoderblomster kan trives. 

 
VIDENSNIVEAU 

Det er overraskende, at 
klitperlemorsommerfugl ikke blev fundet på 
Vrads Sande eller i Hjøllund Plantage. Den bør 

stadig kunne findes i dette vidtstrakte område, 
og indtil da må vores vidensniveau derfor siges 

at være begrænset. 
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RØDLISTE: VU - sårbar 

 

 
 

Okkergul pletvinge findes på 

tørre overdrev, heder o.lign. 

steder, hvor larven lever 

selskabeligt på især lancetbladet 

vejbred. 

 

Arten var tidligere mere udbredt, 

specielt på Bornholm, Falster, 

Lolland, Sydsjælland og 

Sønderjylland, men er 

forsvundet fra disse områder og 

findes nu hovedsagelig i det 

øvrige Jylland og i Nordsjælland 

samt på Fyn. 

 

Arten forsvinder med tilgroning 

af overdrevene og tiltagende 

kraftig græsvækst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKKERGUL PLETVINGE 

 (Melitaea cinxia) 

 

 
 
STATUS 

Okkergul pletvinge er udbredt og talrig i 
Silkeborg Kommune, men er i denne 

undersøgelse utvivlsomt noget overset. Der er 
således mange potentielle levesteder i den 
sydlige del af kommunen, som ikke er besøgt i 

artens flyvetid. Mange steder findes den på 
lokaliteter, der ikke er omfattet af 

Naturbeskyttelsesloven – brakmarker, ruderater 
og i vejkanter - hvorved arten formentlig kan 
opretholde en sund metapopulationsstruktur.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

I modsætning til mange andre arter af 
dagsommerfugle foretrækker okkergul pletvinge 
klart afgræsning af sine levesteder, idet 

larveplanten lancetvejbred er ganske følsom 
over for tilgroning. Eftersom arten er udbredt og 

talrig i kommunen, er der ingen akutte 
plejekrav, men især i den nordlige del bør man 
holde fokus på at opretholde permanent lysåbne 

arealer, hvortil arten kan indvandre. 
 

VIDENSNIVEAU 
Okkergul pletvinge er en art, som i de 
kommende år vil få mange flere prikker på 

kortet. Eftersom den er i fremgang, er eventuelt 
manglende prikker ikke af væsentlig betydning. 
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RØDLISTE: VU - sårbar 

 

 
 

Engblåfugl lever på enge og 

overdrev. Larven lever i 

blomsterne af kløver og andre 

ærteblomstrede. 

 

Arten er udbredt i Jylland, på 

øerne mere spredt hovedsagelig 

med forekomster i Nordsjælland 

og på Bornholm. Den er stadig 

relativt almindelig i Jylland, 

hvorimod den nu kun har et par 

lokaliteter tilbage på øerne. Da 

arten tilsyneladende strejfer en 

del, er det vanskeligt at vurdere 

om enkeltfund repræsenterer 

populationer. Det anførte, 

aktuelle udbredelsesareal er 

uden enkeltfund, som har 

indflydelse på arealets størrelse. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ENGBLÅFUGL 

(Polyommatus semiargus) 

 

 
 
STATUS 

Engblåfugl er formentlig noget overset, idet 
forekomsten er højst uforudsigelig, og arten i 

høj grad findes på lokaliteter, som man ikke 
umiddelbart besøger i forbindelse med 
naturovervågning, fx vejkanter og ruderater. 

Arten er truffet i Funder Ådal samt ved 
Gødvad, og tidligere er der forekomster fra 

Alling Ådal.  Men arten er helt sikkert sjælden 
og i tilbagegang. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten trives tilsyneladende bedst på arealer 

uden al for kraftig græsning, og den er flere 
gange truffet på ruderater og brakmarker 
under tilgroning.   

 
VIDENSNIVEAU 

Arten kan optræde i ganske små bestande og 
må derfor siges at høre til kategorien af svært 
registrérbare arter. 
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RØDLISTE: VU - sårbar 

 

 
 

 

Femplettet køllesværmer findes 

på lysåbne lokaliteter, især tørre 

overdrev, heder, grøftekanter, 

grusgrave og kystskrænter. 

Larven lever på forskellige 

ærteblomstrede, især 

kællingetand, rundbælg, gul 

fladbælg og arter af vikke og 

kløver Femplettet køllesværmer 

er, i lighed med seksplettet 

køllesværmer, relativ mobil og 

etablerer sig hurtigt, ofte 

midlertidigt, på nærliggende nye 

og egnede lokaliteter. Ofte 

etablerer arten sig på tørre 

vejkanter, fx i forbindelse med 

vejbyggeri. 

 

Arten findes lokalt, men udbredt 

på Bornholm, Nordsjælland, Fyn 

og i Øst- og Nordjylland. I 

Vestjylland og i Vendsyssel er 

arten kun fundet nogle få steder.  

 

Årsager til artens tilbagegang er 

tilgroning eller tilplantning af 

overdrev. "Retablering" af 

grusgrave ved tilplantning er 

også en trussel.  

 

 

 

 

 

FEMPLETTET KØLLESVÆRMER 

 (Zygaena lonicerae) 

 

 
 
STATUS 

Femplettet køllesværmer er iagttaget på flere 
lokaliteter spredt rundt om i kommunen. Den 

findes normalt på overdrev, men trives 
tilsyneladende også i vejkanter på sandet jord.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Som de fleste andre sommerfuglearter i området 

er arten følsom over for overgræsning, ligesom 
tilgroning udgør en lokal trussel. Arten har været 
særdeles talrig på områdets brakmarker, og det 

må formodes, at ophøret af brakordningen 
overordnet set har betydet en væsentlig 

reduktion i forekomsten. 
 
VIDENSNIVEAU 

Registreringerne er ikke dækkende for artens 
sande forekomst, idet der nødvendigvis må være 

mange småbestande i vejkanter og på 
brakmarker i kommunen. 
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RØDLISTE: VU - sårbar 

 

 
 

Grøn køllesværmer findes på 

både fugtige og tørre biotoper. 

Det kan være fugtige skovenge 

og moser eller heder, overdrev 

og tørre skovlysninger. Larven 

lever på almindelig syre (Rumex 

acetosa) og rødknæ (Rumex 

acetosella), evt. andre arter af 

skræppe (Rumex spp.).  

 

Arten er stadig relativt udbredt i 

de meste af landet incl. 

Bornholm, dog ikke på Lolland. 

Den angives siden ca. 1950 at 

være forsvundet fra mange 

lokaliteter på Øerne (Kaaber 

1982).  

 

Årsagerne til tilbagegangen 

angives at have været dræning 

af moser og tilplantning af 

skovlysninger. Det er tydeligt, at 

arten trives bedst på lokaliteter 

med en moderat græsning, hvor 

syreplanter lades urørt af de 

græssende dyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRØN KØLLESVÆRMER 

 (Adscita statices) 

 

 
 
STATUS 

Grøn køllesværmer findes udbredt og talrigt på 
blomsterrige overdrev, brakmarker og 

ruderater – især i den sydlige del af 
kommunen. Den synes væsentligt mere 
sjælden i den nordlige del af kommunen, men 

kan dog være noget overset, idet den ofte 
forekommer i sandede vejkanter.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Som de fleste andre sommerfuglearter i 

området er arten følsom over for 
overgræsning, ligesom tilgroning udgør en 

lokal trussel.  
 
VIDENSNIVEAU 

Arten er på trods af sin iøjnefaldende 
fremtoning svær at kortlægge endegyldigt, 

fordi den stiller sig tilfreds med selv små 
naturarealer. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Bølleblåfugl lever i højmoser, på 

hedemoser og enkelte steder 

også i plantager, hvor larvens 

værtsplanter tranebær, 

mosebølle, revling og evt. 

hedelyng vokser. 

 

Arten er fundet en del steder på 

Sjælland, en lokalitet på Falster, 

to steder på Fyn og mange 

steder i Jylland. Den er 

forsvundet fra flere lokaliteter på 

øerne, men synes mere stabil i 

Jylland. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BØLLEBLÅFUGL 

(Vacciniina optilete) 

 

 
 
STATUS 
Bølleblåfugl findes i flere højmoser og fattigkær i 

kommunen, men den er generelt fåtallig på 
lokaliteterne, og i mange tilfælde dækker 

ynglelokaliteten kun ganske få kvadratmeter. 
Bestanden i Stenholt Højmose er dog stor, 
ligesom der formentlig er en nogenlunde sund 

metapopulationsstruktur i hedeområderne 
omkring Vrads. Bestanden i Gjern Bakker synes 

efterhånden meget isoleret. 
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Arten er ekstremt følsom over for tilgroning af 
højmoserne, og eftersom arten har et yderst 

begrænset spredningspotentiale, er det af stor 
betydning, at bestandene opretholdes på de 
enkelte lokaliteter – ellers kan det sikkert vare 

mange årtier, før en mulig genindvandring 
finder sted.  

 
VIDENSNIVEAU 
Den lille bølleblåfugl kan let unddrage sig 

opmærksomhed, især hvis bestanden er lille, og 
derfor er der formentlig en del uopdagede 

bestande i små moseområder i den sydvestlige 
del af kommunen. 
  



21 

 

RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Seksplettet køllesværmer findes 

på mange typer lysåbne biotoper 

som fx enge, overdrev, heder og 

grøftekanter, hvor larven lever 

på forskellige ærteblomstrede, 

især kællingetand (Lotus spp.), 

rundbælg (Anthyllis vulneraria) 

og arter af vikke (Vicia spp.) og 

kløver (Trifolium spp.). Arten 

udmærker sig ved at være ret 

mobil og hurtig til at etablere 

populationer på nye egnede 

lokaliteter i nærheden af 

eksisterende, fx rydninger af 

enge, forladte grusgrave, 

brakmarker og vejanlæg. Ofte 

har disse populationer en kraftig, 

men kortvarig opblomstring 

indtil lokaliteterne gror til eller 

på anden måde bliver uegnede. 

 

Arten er stadig ret udbredt i hele 

landet, dog forekommer den kun 

meget sparsomt på Lolland, 

Falster, Møn og Sydsjælland. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

SEKSPLETTET KØLLESVÆRMER 

 (Zygaena filipendulae) 

 

 
 
STATUS 

Arten er formentlig udbredt overalt i området, 
men eftersom flyvetiden er ganske kort, er den 

ikke nødvendigvis registreret i tilstrækkeligt 
omfang. Den synes at være mest talrig på 
brakmarker og andre blomsterrige arealer. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Som de fleste andre sommerfuglearter i 
området er arten følsom over for 
overgræsning, ligesom tilgroning udgør en 

lokal trussel. Arten har været særdeles talrig 
på områdets brakmarker, og det må formodes, 

at ophøret af brakordningen overordnet set har 
betydet en væsentlig reduktion i forekomsten. 
 

VIDENSNIVEAU 
Artens kan helt sikkert træffes på langt flere 

lokaliteter, bl.a. vejkanter og ruderater, og 
kortet er derfor ikke dækkende for 
udbredelsen. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Isblåfugl lever i enge, fugtige 

overdrev, skovlysninger og langs 

skovveje, hvor larvens 

værtsplante musevikke vokser. 

 

Artens forekomstareal synes 

uændret, men dette skyldes 

bedre eftersøgning i den periode 

Atlasprojekt Danske 

Dagsommerfugle forløb (1990-

1993). Den er forsvundet fra 

Lolland, Falster og Bornholm og 

er blevet væsentlig sjældnere på 

Sjælland de senere år. 

 

Arten forsvinder som konsekvens 

af dræning, tilplanting og 

tilgroning. Den tåler ikke hård 

afgræsning og er således følsom 

for hårdhændet naturpleje. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ISBLÅFUGL 

(Polyommatus amanda) 

 

 
 
STATUS 

Isblåfugl findes spredt over hele området på 
blomsterrige enge og overdrev, hvor 

græsningstrykket ikke er for højt. I kommunen 
synes den at være mest talrig på artsrige 
ferskenge i ådalene, hvor larveplanten 

musevikke gror uforstyrret.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten er følsom over for overgræsning, og det er 
derfor vigtigt at understrege behovet for 

overdrevs- og engarealer, som i sommerhalvåret 
kun græsses ekstensivt.  

 
VIDENSNIVEAU 
Arten vil formentlig kunne findes i de fleste enge 

og kær med rigt blomsterflor, så der kommer 
flere prikker på kortet i de kommende år! 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Foranderlig blåfugl lever på 

heder, overdrev og højmoser. 

Larven lever på lyng, 

kællingetand m.m. 

 

Arten er udbredt i Jylland og 

forekommer desuden i Nord- og 

Vestsjælland og på Bornholm. 

Endvidere findes der enkelte 

populationer på Fyn, 

Sydsjælland, Falster og Møn. 

 

Foranderlig blåfugl er forsvundet 

fra mange lokaliteter på øerne, 

således at forekomstarealet er 

reduceret med ca. 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

FORANDERLIG BLÅFUGL 

(Plebejus idas) 

 

 
 
STATUS 

Foranderlig blåfugl findes ganske udbredt i 
området, blot der er større arealer med lyng til 

stede. På Vrads og Sepstrup Sander er 
bestandene særdeles livskraftige, men på de 
fleste lokaliteter er forekomsterne mere 

beskedne. Arten vil formentlig kunne findes på 
de fleste hedelokaliter ved eftersøgning i 

højsommeren. 
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Foranderlig blåfugl trives bedst på lyngarealer, 
der ikke er alt for hårdt afgræsset  Den synes at 

have et vist spredningspotentiale, således at 
nyopståede levesteder i fx plantager mv. kan 
ny-koloniseres.  

 
VIDENSNIVEAU 

Arten er vidt udbredt i den sydlige del af 
kommunen, hvorimod det straks er mere 
tvivlsomt, hvor mange prikker der mangler 

nordpå. Den bør kunne findes i Gjern Bakker! 
 

  



24 

 

RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Dukatsommerfugl lever på 

rydninger i skove, især efter 

nåletræer, evt. også på heder og 

tørre overdrev m.v., hvor larven 

lever på syre og rødknæ. 

 

Selvom den synes at være 

forsvundet fra de fleste 

lokaliteter på Lolland, Falster og 

Møn, og forekomstarealet er 

gået noget tilbage, så må en del 

af tilbagegangen formodentlig 

tilskrives naturlige fluktuationer i 

artens hyppighed. Den er 

desuden i stand til at etablere 

populationer på nye rydninger, 

hvor den kan optræde i antal en 

årrække for derefter at forsvinde 

når værtsplanterne overskygges 

af opvoksende træer.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

DUKATSOMMERFUGL 

(Lycaena virgaureae) 

 

 
 
STATUS 

Dukatsommerfugl er i Silkeborg Kommune meget 
almindeligt forekommende, især på sandmarker, 

brakmarker og overdrev. Ligeledes træffes den 
flere steder i plantagerne, blot der små partier 
med rødknæ. Der er dog meget langt mellem 

bestandene i den nordlige del af kommunen. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Denne smukke art har ubetinget nydt godt af den 
hidtidige braklægningsordning, og selv om 

mange brakmarker nu er blevet opdyrket, findes 
den stadig på mange marginale jorder. Arten  

synes derfor ikke at være truet i kommunen, og 
den findes utvivlsomt i mange vejkanter, hvor 
den ikke er blevet eftersøgt. Til gengæld trives 

den særdeles dårligt med græsning. 
 

VIDENSNIVEAU 
Artens forekomst er formentlig ganske godt 
dækket i denne undersøgelse, og der er intet, der 

tyder på, at den er forsvundet fra tidligere 
levesteder.  
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Trehornet skarnbasse 

forekommer på sandbund i 

klitter, heder og på overdrev o. 

lign. Den lever i gødning, især i 

fåregødning, men også f.eks. i 

gødning af kronvildt. 

 

Arten er sjælden eller meget 

sjælden. I ældre tid forekom den 

på Bornholm og Falster, og den 

var udbredt i Jylland. Efter 1960 

er den kun kendt fra ca. 10 

lokaliteter i Jyllands 

sandjordsegne  

 

Trehornet skarnbasse har været 

i tilbagegang over en længere 

periode (jf. Hansen 1964) og er 

forsvundet fra mange egne af 

landet. Arten synes at holde 

pænt stand på i al fald nogle af 

dens tilbageværende levesteder, 

således på flere lokaliteter i 

Vestjylland 

 

I Skandinavien er trehornet 

skarnbasse kun kendt fra 

Danmark og Sverige. I Sverige 

anses den for forsvundet; 

seneste fund er fra 1893. 

 

 
 

 
 

TREHORNET SKARNBASSE 

(Typhaeus typhoeus) 

 

 
 
STATUS 

Trehornet skarnbasse er en midt-vestjysk 
specialitet, og forekomsterne i Silkeborg 

Kommune udgør den østlige forpost for arten. 
Den er fundet på Vrads Sande og ved Højkol – 
især sidstnævnte sted er bestanden stor og 

livskraftig. Det er besynderligt, at den ikke er 
truffet på nordsiden af Silkeborg-søerne, fx i 

Hårup Sande-området, ligesom den burde kunne 
findes i Kompedal Plantage. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Denne meget karakteristiske art stiller entydigt 

krav om rigelige forekomster af hjortegødning på 
sandet jord. I modsætning til flere andre arter er 
den ikke udpræget varmekrævende, idet den 

gerne yngler på plane arealer, blot der er partier 
med bart sand, hvori den kan grave sine 

ynglegange. 
 
VIDENSNIVEAU 

Små bestande af arten kan sagtens være 
overset. 
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RØDLISTE: VU – sårbar 

 

 
 

Aphodius coenosus forekommer 

på åben, tør og varm sandbund, 

på heder, overdrev og i klit. Den 

lever i gødning, især fåregød-

ning, sjældnere i gødning fra 

hjorte, køer, heste m.v. 

Forekomstarealet for Aphodius 

coenosus er i kraftig tilbagegang 

samtidig med at artens udbre-

delse er stærkt fragmenteret. 

 

Der er en kraftig og fortsat ned-

gang i habitatskvalitet (tilbage-

gang for græssede overdrev 

o.lign.). Driftsændringer i 

landbruget med ændringer i 

dyrehold, samt formentlig 

brugen af veterinærmedicin 

(ormemidler), må anses for 

medvirkende årsager til 

tilbagegangen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

HEDEMØGBILLE 

(Aphodius coenosus) 

 

 
 
STATUS 

Hedemøgbillen er i denne undersøgelse blevet 
fundet på hederne omkring Sejs, hvor den trives 

i fåregødning. Den vil formentlig også kunne 
støves op i Hjøllund Plantage og omkring Vrads, 
hvor krondyrgødning er det foretrukne substrat.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Hedemøgbille findes flere steder i Midtjylland i 
tilknytning til krondyrgødning på flyvesand, så 
den eneste reelle trussel mod artens forekomst 

er formentlig en faldende krondyrbestand på de 
statsejede arealer. Det lader dog ikke til at være 

at aktuelt problem! 
 
VIDENSNIVEAU 

Arten har tidligt været mere udbredt i Midt- og 
Vestjylland, men bestanden synes nu stabiliseret, 

fordi bestanden af krondyr er steget eksplosivt. 
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RØDLISTE: VU – sårbar 

 

 
 

Glat løber lever i skove, især i 

mørk, fugtig, mosrig granskov, 

men også bøgeskov. 

 

Arten er sjælden og meget lok. 

Den forekommer især i Århus-

Silkeborgområdet og i 

Nordsjælland. Uden for disse 

områder foreligger der kun 

enkelte spredte fund.  

 

Glat løber synes at have haft 

tilbagegang i nyere tid, ligesom 

tilfældet er det i Tyskland. 

Fundet i Klosterhede Plantage 

tyder imidlertid på, at arten er i 

stand til at udvide sit 

udbredelses- og forekomstareal 

til at omfatte også relativt unge 

skovområder. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

GLAT LØBER 

(Carabus glabratus) 

 

 
BEMÆRK: Billedet forestiller den lignende 
hvælvet løber, der er mere metalskinnende. 

 
STATUS 

Glat løber er fundet i Jenskær, hvilket falder 
fint i tråd med arten udbredelse. Den er dog 
ikke målrettet eftersøgt i denne undersøgelse.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Arten kræver ældre, mosrig nåleskov, og 
renafdrifter kan derfor være en trussel mod 
den. Den nyere fremgang afspejler formentlig, 

at mange skove får lov til at ligge urørt, især 
på statens arealer. 

 
VIDENSNIVEAU 
Arten er overset, men da der ikke er akutte 

plejebehov, må det betragtes som et mindre 
problem. 
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RØDLISTE: VU – sårbar 

 

 
 

Lille guldløber lever især på 

fugtig bund i højmoser og 

ekstremfattigkær, men kan også 

findes på mere tør hedebund. 

Den er knyttet til solåben bund 

med åben, lav vegetation. 

 

Arten er sjælden og forekommer 

antagelig nu kun i Jylland. Her er 

den efter 1960 fundet på ca. 12 

lokaliteter. 

 

Lille guldløber har haft en 

markant negativ 

bestandsudvikling. Den var 

tidligere udbredt og mange 

steder ret hyppig. Men fra 1800-

tallets slutning og op gennem 

1900-tallet er den gået stærkt 

tilbage. Der foreligger mange 

ældre fund fra Nordsjælland, 

men ingen efter 1947 

(Hornbæk). Også fra mange 

jyske lokaliteter er den 

forsvundet. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

LILLE GULDLØBER 

(Carabus nitens) 

 

 
 
STATUS 

Denne smukke løbebille er i nærværende 
undersøgelse fundet i et lille kær på Sepstrup 

Sande. Fundet er overraskende, idet arten ikke 
hidtil har været kendt fra området. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten kræver et særdeles lysåbent miljø i fattige 

kær og moser, hvor den kan træffes løbende frit 
fremme i dagslys på bare sand- eller 
mudderflade. Tilgroning er den absolut største 

trussel mod arten, og der bør tages initiativer til 
at sikre det nuværende levested mod tilgroning.  

 
VIDENSNIVEAU 
Det er utænkeligt, at lille guldløber har mange 

oversete bestande. Eneste oplagte mulighed 
synes at være de nærliggende hedeområder, fx 

Vrads Sande.  
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Højmosekvikløber lever på 

fugtig, solåben bund i højmoser. 

Den forekommer både på 

plantefri tørveflader og i 

Sphagnum-vegetation. 

 

Arten anses for sjælden, men er 

dog fundet i en del jyske 

højmoser; efter 1960 er den 

kendt fra ca. 17 jyske lokaliteter.  

 

Der kan ikke dokumenteres 

nogen negativ bestandsudvikling 

for højmosekvikløber inden for 

de senere årtier. Men der er 

ingen tvivl om, at arten førhen 

har haft tilbagegang i takt med 

at højmosearealet er blevet 

formindsket. 

 

Højmosekvikløber er udbredt i 

Nordeuropa og forekommer 

således i størstedelen af 

Fennoskandien og i Baltikum. 

Derudover har den en mere 

pletvis forekomst i dele af 

Mellemeuropa og det nordligste 

Sydeuropa. 

 

 
 
 

 
 

 

HØJMOSEKVIKLØBER 

(Agonum ericeti) 

 

 
BEMÆRK: Billedet forestiller den meget 
lignende sekspunktet kvikløber 

 
STATUS 

Højmosekvikløber er fundet i et kær på 
Sepstrup Sande. Arten kan muligvis findes på 
enkelte andre lokaliteter i området. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Højmosekvikløber er ligesom sin ”følgeart” lille 
guldløber følsom over for tilgroning af 
lokaliteterne, og man bør derfor sikre, at 

hedekær i området forbliver lysåbne.  
 

VIDENSNIVEAU 
Arten kan godt være overset, idet den primært 
registreres vha. faldfælder. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Stor korsløber lever i fugtige 

enge og moser, især på leret, 

vegetationsrig bund. 

 

Arten er udbredt, men ret 

sjælden. Den trues af tilgroning 

p.g.a. ophørt græsning, 

vandstandssænkning og 

eutrofiering. 

 

Stor korsløber er udbredt i 

størstedelen af Europa. I 

Skandinavien har den en 

udpræget sydlig udbredelse. I 

Norge er den således lokal og 

sjælden i den sydligste del af 

landet, og også i Sverige og 

Finland er arten begrænset til de 

sydlige egne. Den negative 

bestandsudvikling, sammenholdt 

med at arealet og kvaliteten af 

artens habitat er i tilbagegang, 

gør dog, at arten kategoriseres 

næsten truet, NT. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

STOR KORSLØBER 

(Panagaeus cruxmajor) 

 

 
 
STATUS 

Stor korsløber er truffet ved Voel, men kan ved 
målrettet eftersøgning formentlig støves op i de 

fleste ådale.  
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Stor korsløber foretrækker næringsrige 
lavbundsjorder, og med det enkelte fund in 

mente kan man ikke umiddelbart pege på tiltag, 
der kan gavne arten i kommunen.  
 

VIDENSNIVEAU 
Arten er helt sikkert overset, idet den primært 

registreres vha. faldfælder. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Ternet møgbille forekommer på 

åben, ret tør og varm bund. Den 

lever i gødning, især kogødning, 

men også f.eks. i heste- og 

fåregødning. 

 

Den er udbredt og er efter 1960 

fundet i alle egne af Danmark. 

 

Ternet møgbille kan ikke 

klassificeres som truet efter 

kriterierne A-E, men forringet 

habitatkvalitet (tilbagegang for 

græssede overdrev o.lign.) samt 

ændringer i dyrehold i 

landbruget – evt. sammen med 

brugen af veterinærmedicin 

(ormemidler) – har formentlig 

påvirket dens hyppighed i 

negativ retning. Den vurderes 

derfor som næsten truet, NT. I 

Skandinavien har arten været i 

kraftig tilbagegang i nyere tid, 

især i de nordlige områder. Den 

menes således at være 

forsvundet fra Norge og Finland, 

og i Sverige er den efter 1950 

kun fundet få steder i de sydlige 

egne af landet (Gärdenfors et al. 

2002). 
 

 
 

 

TERNET MØGBILLE 

(Aphodius luridus) 

 

 
 
STATUS 

Ternet møgbille er i Silkeborg Kommune 
fundet på Vrads Sande, men den findes 

utvivlsomt på flere lokaliteter.  
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Stumphornet møggraver kræver rigelige 
forekomster af husdyrgødning.  

 
VIDENSNIVEAU 
Der er nok ingen tvivl, at den er mere udbredt, 

end undersøgelsen i 2008 viser. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Lakrød møgbille lever i al slags 

gødning og i enhver terrestrisk 

naturtype. 

 

Arten har været betragtet som 

meget almindelig (Hansen, 

1964), og trods nogen 

tilbagegang må den stadig 

henregnes til vore almindelige 

møgbiller. 

 

Forringet habitatkvalitet 

(tilbagegang for græssede 

overdrev m.v.) 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 konstateret, og på 

Sjælland er tilbagegangen endog 

meget stor. Selvom arten endnu 

er udbredt og vel almindelig de 

fleste steder, vurderes den 

derfor som næsten truet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAKRØD MØGBILLE 

(Aphodius fimetarius/pedellus) 

 

 
 
STATUS 

Lakrød møgbille er utvivlsomt en af de mest 
almindelige møgbillearter i Silkeborg Kommune, 

men det afspejles dog ikke i denne 
undersøgelse, idet lakrød møgbille topper uden 
for den normale feltsæson. Den tilbagegang, 

som er konstateret på Sjælland, under ingen 
omstændigheder slået igennem her i området.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Der er ingen aktuelle trusler mod lakrød 

møgbille. Arten er uhyre almindelig og virker 
ikke sårbar over for ormemidler og 

uregelmæssig græsning. Den flyver glimrende og 
vil således let kunne kolonisere nye levesteder, 
hvis de opstår.  

 
VIDENSNIVEAU 

Arten findes talrigt i det historiske materiale i 
Naturhistorisk Museums samlinger, og der er 
intet belæg for mistanke om tilbagegang. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Stumphornet møggraver 

forekommer på tør, varm, 

sandet eller sandblandet bund, 

især på overdrev, heder og i 

indlandsklitter, men også i 

skovlysninger o.lign. Den lever i 

gødning, f.eks. fåre-, ko-, 

hjorte- og hestegødning. 

 

I de skandinaviske nabolande 

har arten været i kraftig 

tilbagegang i nyere tid. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

STUMPHORNET MØGGRAVER 

(Onthophagus fracticornis) 

 

 
 
STATUS 

Stumphornet møggraver er i Silkeborg 
Kommune fundet på Sepstrup Sande samt ved 

Buskhede, men den findes utvivlsomt på flere 
lokaliteter. Stumphornet møggraver 
forekommer ofte sammen med de stærkt 

lignende arter, nakkehornet møggraver og lille 
møggraver, og sikker identifikation kræver 

normalt, at enkelte individer hjemtages til 
nærmere bestemmelse.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Stumphornet møggraver kræver rigelige 

forekomster af husdyrgødning.  
 
VIDENSNIVEAU 

Der er nok ingen tvivl, at den er mere udbredt, 
end undersøgelsen viser. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Arten har frem til de senere år 

været betragtet som meget 

almindelig stort set over hele 

landet. 

 

Bestandsudviklingen for 

markskarnbasse har været 

negativ i nyere tid - på Sjælland 

har arten haft betydelig 

tilbagegang. 

 

Forringet habitatkvalitet 

(tilbagegang for græssede 

overdrev m.v.) samt ændringer i 

dyrehold i landbruget har 

formentlig – evt. sammen med 

brugen af veterinærmedicin 

(ormemidler) – påvirket 

markskarnbasses hyppighed i 

negativ retning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKSKARNBASSE  

(Geotrupes spiniger) 

 

 
 
STATUS 

Markskarnbasse er i denne undersøgelse fundet 
på kun to lokaliteter, hvilket ikke er dækkende 

for artens virkelige forekomst. Den bør 
eftersøges i frisk kogødning i maj og igen i 
august. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Denne store art kræver forekomst af rigelige 
mængder af gødning, enten ko- eller 
hestegødning. Til gengæld er arten lidet selektiv 

mht. naturtypens kvalitet; således er den både 
fundet på tørre, åbne arealer og mere tilgroede, 

fugtige lokaliteter. 
 
VIDENSNIVEAU 

Arten er kendt fra en række lokaliteter i området, 
og selv om den nuværende undersøgelse endnu 

ikke har givet et retvisende billede af artens 
forekomst, er det under alle omstændigheder en 
almindelig og vidt udbredt art. 
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RØDLISTE: NT – næsten truet 

 

 
 

Glat skarnbasse forekommer på 

åben sandbund. Den lever i 

gødning.  

 

Arten er temmelig udbredt, men 

ikke almindelig. Der er behov for 

en nærmere udredning af artens 

aktuelle forekomst og status. 

 

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 i negativ retning. Den 

vurderes derfor som næsten 

truet, NT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAT SKARNBASSE 

(Geotrupes vernalis) 

 

 
 
STATUS 

I området er glat skarnbasse fundet adskillige 
steder i den sydvestlige del af kommunen, og 

arten har formentlig særdeles livskraftige 
bestande i hedeområderne omkring Vrads og 
Sepstrup. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Glat skarnbasse kræver en rigelig tilførsel af 
gødning i det tidlige forår. Med de mange 
krondyr i området er der uden tvivl rigelig med 

gødning til at opretholde en sund bestand i 
området.  

 
VIDENSNIVEAU 
Arten er ganske iøjnefaldende og registreres 

let, hvis den findes i et område. Den stiller sig 
dog tilfreds med selv beskedne mængder 

gødning og vil derfor kunne findes overalt i 
sandede egne. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Lyngløber lever på tør, solåben, 

sand- eller grusbund, især på 

lyngheder, men også fx i 

skovlysninger i nåleskove på 

mager jord. 

 

Arten er udbredt i Jylland, hvor 

den er ret almindelig i hedeegne. 

På Øerne er lyngløber udbredt 

langs Nordsjællands kyst, men 

ellers meget sjælden. 

 

En tilbagegang for lyngløber kan 

ikke dokumenteres, men det 

formodes, at arten har en 

negativ bestandsudvikling som 

følge af tilgroning og tilplantning 

i kombination med artens ret 

dårlige spredningsevne. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LYNGLØBER 

 (Carabus arvensis) 

 

 
 
STATUS 

Arten er i denne undersøgelse kun fundet på to 
lokaliteter, nemlig Sepstrup Sande samt 

Kolpendal. Kortlægning af denne smukke art 
kræver normalt nedgravning af faldfælder, og 
den kan formentlig godt være noget mere 

udbredt i den sydvestlige del af kommunen, end 
de hidtidige fund viser. 

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten kræver et varmt mikroklima, og det er 

vigtigt, at der er partier med bart sand på 
levestederne. Eftersom sådanne arealer under 

alle omstændigheder rummer en meget 
interessant fauna, vil det være af stor betydning, 
at man på hedearealerne sikrer, at der til 

stadighed forefindes åbne, sandede områder  
 

VIDENSNIVEAU 
Lyngløber er en art, som skal registreres vha. 
faldfælder, og den er derfor med sikkerhed 

overset. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Smuk metaljordløber lever på 

solåben, varm og tør bund med 

åben, lav vegetation, især på 

lyngheder og tørt græsland. 

 

Fra en del lokaliteter foreligger 

kun ældre fund, og smuk 

metaljordløber synes at have 

haft negativ bestandsudvikling 

siden midten af 1900-tallet 

(Bangsholt 1983). 

 

Negative påvirkninger er 

formentlig især tilbagegangen 

for lyngarealer, tilgroning samt 

gødskning og omlægning af tørre 

græsmarker til marker med 

kulturgræsser. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

SMUK METALJORDLØBER 

(Poecilus lepidus) 

 

 
 
STATUS 

Smuk metaljordløber er formentlig almindelig 
og udbredt på heder, overdrev og sandmarker i 

kommunen, men er hidtil kun konstateret på 
tre lokaliteter.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Selv om denne karakteristiske art kræver 

lysåbne forhold og et varmt mikroklima, synes 
den dog ikke at være specielt kræsen, blot 
disse forhold er ti stede. Der kan derfor ikke 

peges på specifikke plejetiltag for arten, som 
ikke opfyldes i andre sammenhænge. 

 
VIDENSNIVEAU 
Arten er helt sikkert overset, idet kortlægning 

kræver nedgravning af faldfælder. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Sumpgræshoppe findes 

udelukkende på sumpede og 

våde lokaliteter ved sø, å og 

fjord. Arten er fundet i hele 

landet, men den forekommer 

spredt og ret lokalt.  

Sumpgræshoppe registreres ikke 

så ofte, og der mangler nyere 

data fra især den østlige del af 

landet. 

 

Sumpgræshoppe er de senere år 

gået tilbage. Tilgroning af enge 

og en generel ødelæggelse af 

vore vådområder har bevirket, 

mange af dens levesteder er 

forsvundet.  

 

Arten findes stadigvæk på 

mange lokaliteter, og den kan 

ikke kategoriseres som sårbar 

eller truet. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

SUMPGRÆSHOPPE 

 (Mecostethus grossus) 

 

 
 
STATUS 

Sumpgræshoppe er truffet på tre forventelige 
lokaliteter med kær eller hængesæk, nemlig 

Stenholt Mose, i Hjøllund Plantage samt ved 
Thorsø. Den burde kunne findes på flere mose- 
og kærlokaliteter, men dens typiske forekomst 

om efteråret uden for den normale feltsæson 
gør, at den kun sjældent registreres.  

 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten kræver lysåben eng- eller mosevegetation, 

og tilgroning er derfor en væsentlig trussel mod 
arten. Den synes dog ikke at være specielt 

krævende mht. den eksakte sammensætning af 
vegetationen. 
 

VIDENSNIVEAU 
Arten er med sikkerhed overset. Dens meget 

sagte sang overhøres let ved kortere besøg. 
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RØDLISTE: VU - sårbar 

 

 
 

Asilus crabroniformis kendes fra 

det meste af landet, men en 

tilbagegang må formodes at 

have fundet sted især i Syd- og 

Vestjylland, hvor arten ikke er 

registreret efter 1960 på trods af 

dens let genkendelige udseende. 

De 19 lokaliteter, hvori den er 

indsamlet efter 1960, er desuden 

meget spredte. 

 

Asilus crabroniformis er en stor 

og forholdsvis let genkendelige 

art. Den findes fortrinsvis på 

lysåbne, sandede græsmarker 

eller rydninger med kreaturer, 

hvor den lægger sine æg 

omkring gødningsklatter fra køer 

eller heste. Det intensiverede 

landbrug, med færre fritgående 

køer på sandede marker, har 

reduceret antallet af egnede 

habitater, og derudover er 

kvaliteten ofte kraftigt forringet 

pga. brugen af antiparasitære 

lægemidler (avermectiner) 

(Gärdenfors et al.,2002). 

 

 

 

 

 

 

 
 

STOR GØDNINGSROVFLUE 

 (Asilus crabroniformis) 

 

 
 
STATUS 

Denne yderst karakteristiske art fundet på to 
lokaliteter, nemlig ved Bølling Sø samt ved 

Buskhede. Arten har utvivlsomt en større 
udbredelse i området, og den må betragtes som 
noget overset, bl.a. pga. flyvetiden, som ligger 

uden for den normale feltsæson.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Som for alle andre arter tilknyttet 
husdyrgødning er brugen af ormemidler en 

væsentlig trussel for arten, som anses for at 
være sjælden i hele udbredelsesområdet. I 

naturplejen bør man derfor være opmærksom 
på kun at bruge ormemidler i begrænset 
omfang, helst om vinteren. 

 
VIDENSNIVEAU 

Med mindre man decideret opsøger friske 
kokasser, kan denne ellers særdeles 
iøjnefaldende art let overses. Derfor er vores 

viden i bedste fald fragmentarisk. 
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RØDLISTE: RE – uddød 

 

 
 

Lille blåpil er i Danmark kendt 

fra distrikterne WJ (Grimstrup 

Krat) og EJ (Mousing Skov). Den 

er ikke med sikkerhed fundet i 

landet siden 1936. Udover disse 

fund er der en usikker angivelse 

fra SJ i 1991. 

 

Lille blåpil er udbredt i det meste 

af Europa inklusive mange af 

øerne i Middelhavet. Den 

mangler dog på Sardinien, dele 

af Balkan og er sparsom i 

Nordeuropa. Fra Nordafrika 

foreligger én ældre angivelse fra 

Marokko. I de nordiske lande 

findes den i Sydsverige, 

sydligste Norge og det 

sydøstligste Finland. Mod øst 

findes den i Ukraine og Rusland, 

men østgrænsen er dårligt kendt 

på grund af sammenblanding 

med den nærtstående Orthetrum 

ramburi. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

LILLE BLÅPIL 

 (Orthetrum coerulescens) 

 

 
 
STATUS 

Lille blåpil blev genfundet som dansk art i 2006, 
hvor en stor bestand blev fundet i Søby 

Brunkulslejer. I Silkeborg Kommune er den 
fundet på tre lokaliteter, hvor primært det 
nordøstlige fund ved Resenbro er 

opsigtsvækkende. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Lille blåpil stiller tilsyneladende ikke de store 
krav til levestederne, blot der er brunvandede 

vandhuller med vældpåvirkning. Det er en 
naturtype, som allerede må formodes at være 

tilstrækkeligt beskyttet. 
 
VIDENSNIVEAU 

Efter at naturhistorikerne har fået ”hul” på 
arten, er den blevet kortlagt ganske grundigt på 

de fleste egnede levesteder. Der kan dog skjule 
sig bestande i Vrads-området, ligesom der kan 
være oversete bestande i Kompedal. 

 
 

 
 
  



41 

 

RØDLISTE: CR – akut truet 

 

 
 

Arktisk smaragdlibel er med 

kendt fra Midtjylland. Der er 

derudover udokumenterede 

angivelser fra NEJ 1997-98 og SJ 

1999. Arten er muligvis noget 

overset, da den i felten kan være 

svær at kende fra især grøn 

smaragdlibel (Cordulea aenea) 

men også glinsende smaragdlibel 

(Somatochlora metallica). Der er 

dog ingen tvivl om, at den er 

meget sjælden i Danmark. 

 

Arktisk smaragdlibel findes 

spredt i bjergegne i 

Mellemeuropa, mod syd til 

Pyrenæerne. På De britiske øer 

forekommer arten ét sted i 

Irland og i dele af Skotland. I 

Nordeuropa findes den også 

lavlandet, mod vest til Holland 

og Belgien. I Skandinavien er 

arten udbredt, men sparsom 

eller manglende i de mellemste 

dele. Mod øst er den udbredt 

gennem Rusland til Kamchatka 

og Japan. 

 

Arten er truet i dele af Europa, 

men ikke i Europa som helhed. 

Store og ikke truede bestande i 

bl. a. Sverige og Finland. 

 

 
 

ARKTISK SMARAGDLIBEL 

(Somatochlora arctica) 

 

 
 
STATUS 

Arktisk smaragdlibel er i de seneste år 
konstateret på tre lokaliteter med 

næringsfattige vandhuller, nemlig i 
Saltendalen, ved Langkær samt på Sepstrup 
Sande. Den øgede forekomst afspejler på 

ingen måde en fremgang for arten, men 
snarere, at guldsmede-feltfolk har lært arten 

at kende. 
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Arten er følsom over for eutrofiering og 
tilgroning af levestederne. 

 
VIDENSNIVEAU 
Da arktisk smaragdlibel er en art, som folk 

først for nylig er blevet opmærksom på, og da 
den let forveksles med andre smaragdlibeller, 

er der formentlig en del huller i vores viden om 
dens forekomst. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Højmose-mosaikguldsmed er en 

sjælden art, knyttet til højmoser, 

fattigkær og tørvegrave. Den er 

kendt fra distrikterne SJ, EJ, NEJ 

og NEZ. Den er muligvis stadig 

noget overset på grund af den 

store lighed med Siv-

mosaikguldsmed. 

 

Højmose-mosaikguldsmed er 

utvivlsomt forsvundet fra en del 

(hovedparten?) af de tidligere 

kendte lokaliteter. Den har 

omvendt vist tegn på hurtig, 

positiv respons på 

genopretningsprojekter 

(vandstandshævning) flere 

steder i Gribskov 

 

Højmose-mosaikguldsmed er 

gået kraftigt tilbage i de fleste 

lande indenfor artens 

europæiske udbredelsesområde. 

Tilbagegangen skyldes 

overvejende ødelæggelser af 

artens habitat. Den regnes 

sårbar (V) på europæisk plan. 

 

 

 
 
 

 
 

 

HØJMOSE-MOSAIKGULDSMED 

 (Aeshna subarctica) 

 

 
 
STATUS 

Højmosemosaikguldsmed er fundet i enkelte 
fattigkær i den sydvestlige del af kommunen. 

Bestandene er formentlig større, end man 
umiddelbart tror, idet arten både er svær at 
registrere og strejfer meget omkring. Den 

kræver derfor en del tid, før den bliver opdaget. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Højmosemosaikguldsmed er meget sårbar over 
for eutrofiering og tilgroning af levestederne. 

Den trives fint i små, rene vandhuller på sandet 
bund. 

 
VIDENSNIVEAU 
Der skjuler sig helt sikkert flere småbestande i 

den sydvestlige del af kommunen, hvorimod det 
er utænkeligt, at den har bestande længere mod 

nord. 
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RØDLISTE: LC – ikke truet 

EF Habitatdirektivet:  Bilag II+IV 

 

 
 

Grøn kølleguldsmed var tidligere 

i Danmark kun kendt fra jyske 

vandløbssystemer: Karup Å, 

Skjern Å, Varde Å, Storå og 

Gudenå. I Karup Å, Skjern Å og 

Gudenå har arten optrådt ret 

konstant. 

 

Grøn kølleguldsmed gik 

formentlig tilbage i midterste del 

af 1900tallet på grund af 

forurening, vandløbsregulering 

og hårdhændet 

vandløbsvedligeholdelse, men 

synes nu at være i fremgang. 

Mange af de nyopdagede 

lokaliteter bør dog snarere 

tilskrives målrettet eftersøgning 

end fremgang. 

 

Grøn kølleguldsmed er en 

nordøstlig art med 

hovedudbredelse i Centralasien 

og Rusland. I Europa 

forekommer den i den 

nordøstlige del. Arten er i kraftig 

tilbagegang i de fleste lande i sit 

europæiske udbredelsesområde 

og regnes for truet (E) på 

europæisk plan. 

 

 

 
 

GRØN KØLLEGULDSMED 

(Ophiogomphus cecilia) 

 

 
 
STATUS 

Grøn kølleguldsmed er formentlig ganske vidt 
udbredt i kommunen, som primært afvandes af 

åsystemer, der huser gode bestande af arten. 
Der er i perioden ikke udført systematiske 
eftersøgninger af exuvier, og de fleste 

registrerede fund må derfor kun betragtes som 
indikation på yngel. Arten er kun fundet 

ynglende i Gudenå-systemet.  
 
TRUSLER OG PLEJEKRAV 

Med den stadigt forbedrede vandkvalitet er 
grøn kølleguldsmed formentlig en af de arter, 

som vil opleve en fremgang i de kommende år. 
Arten kan derfor ikke betragtes som truet. 
 

VIDENSNIVEAU 
Grøn kølleguldsmed er vidt udbredt i Gudenå-

systemet, og de mange registreringer afslører, 
at den bevæger sig vidt omkring. Der kan 
derfor godt dukke nye bestande op på de mest 

uventede lokaliteter. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Bombus campestris lever i det 

åbne land, parkanlæg, skovbryn, 

overdrev og lignende. Den er 

parasit hos især B. pascuorum. 

 

Arten er sjælden, men udbredt 

over hele Danmark undtagen 

Vestjylland (WJ), Nordvestjylland 

(NWJ) og Fyn (F). Efter 1974 

foreligger en del fund fra 

Nordøstjylland (NEJ), ét fund fra 

Sydsjælland (SZ) og enkelte 

fund i Nordøstsjælland (NEZ). 

 

Det er uklart, hvorfor arten ikke 

er genfundet fra flere distrikter, 

idet dens vært er meget 

almindelig og udbredt over hele 

landet. 

 

Trods sjældenhed skønnes den 

nationale bestand af Bombus 

campestris stabil og ikke kritisk 

udsat for aktuelle negative 

påvirkninger. Funddata viser 

markant tilbagegang i 

forekomstareal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGERSNYLTEHUMLE 

(Bombus campestris) 

 

 
 
STATUS 

Agersnyltehumle er fundet i Kjellerup, hvor den 
tilsyneladende har en stor bestand. Arten er helt 

sikkert overset og tillige i fremgang, så den vil 
formentlig inden længe miste sin rødlistestatus.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Som de fleste andre bier kræver 

agersnyltehumle en artsrig flora, helst på 
soleksponeret jordbund. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at vejkanter, brakmarker, overdrev mv. 

holdes lysåbne, eventuelt med slåning.  
 

VIDENSNIVEAU 
Arten er med sikkerhed voldsomt overset. 
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RØDLISTE: EN – moderat truet 

 

 
 

Mariehøneedderkops udbredelse 

er tidligere ret velundersøgt. 

Arten er kun kendt fra jyske 

heder og overdrev.  

 

Arten lever i kolonier på ofte få 

kvadratmeter, hvor vegetationen 

er lysåben med rensdyrlav, 

hedelyng og eventuelt med et 

tyndt græsdække. Arten har et 

ringe spredningspotentiale, og 

kolonier, der ligger mere end få 

hundrede meter fra hinanden, 

antages her at være genetisk 

adskilte. 

 

Med stigende tilgroning af heder 

og overdrev må det forventes, at 

flertallet af kolonier, dvs. de 

arealmæssigt små, snart vil 

forsvinde. Da artens sprednings-

potentiale er langt fra 

tilstrækkeligt til en 

rekolonisering, vil den lokale 

uddøen være permanent. 

Samtidig etableres der næppe 

nye kolonier. 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARIEHØNEEDDERKOP 

(Eresus sandaliatus) 

 

 
 
STATUS 

Mariehøneedderkoppen findes i spredte 
bestande omkring Vrads samt på de sydvendte 

skrænter nord for Salten Langsø. Det er en art, 
som også her i et af sine jyske kerneområder 
er i dramatisk tilbagegang, og bare siden 

90’erne er den forsvundet fra flere lokaliteter.  
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Arten er de fleste steder akut truet af 
tilgroning pga. eutrofiering eller af for hård 

afgræsning. Fra mange lokaliteter vil det 
formentlig kun være et spørgsmål om år, før 

arten vil forsvinde, enten som følge af indavl 
eller en ”lokal katastrofe”. Eventuelle 
plejetiltag kan være afskrælning af 

vegetationen i umiddelbar nærhed af 
levestederne.  

 
VIDENSNIVEAU 
Der kan sagtens være oversete bestande i 

slåede vejkanter, hvor vegetationen holdes 
åben, men de fleste større bestande er nu nok 

opdaget. 
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RØDLISTE: NT – nær truet 

 

 
 

Nordlig fugleedderkop blev 

tidligere vurderet uddød i 

Danmark, men blev genfundet i 

1994 i Midtjylland. Arten lever i 

kolonier på varme, sydvendte, 

soleksponerede skråninger. 

Levestedet er typisk hedebakker 

eller kystskrænter. Ofte er der 

tale om meget små bestande på 

ganske få kvadratmeter. 

 

Siden genopdagelsen i 1994 er 

der gjort adskillige nye fund i 

store dele af landet. Der kendes i 

dag bestande på Bornholm, 

Røsnæs, Helgenæs, Æbelø, 

Bjørnø, og på adskillige 

hedebakker i kerneområdet i 

Midt- og Østjylland. Det 

nordligste fund af arten er gjort i 

den vestlige udkant af Hobro. 

 

Arten har en lang generationstid 

og spreder sig dårligt. Selv ikke 

bestande, der ligger få hundrede 

meter fra hinanden, har 

udveksling af individer. En uddød 

bestand vil derfor ikke kunne 

genskabes naturligt. Alle 

bestande må således betegnes 

som effektivt fragmenterede 

reliktbestande. Der er tale om en 

fortsat tilbagegang på  

indlandslokaliteterne.  

 
 

NORDLIG FUGLEEDDERKOP 

(Atypus affinis) 

 

 
 
STATUS 

Det første fund i over 70 år af den nordlige 
fugleedderkop blev gjort ved Højkol i 1994, og 

siden blev det konstateret, at arten var vidt 
udbredt på de sydvendte skrænter langs søens 
nordside. Efterfølgende blev en mindre bestand 

fundet i Gjern Bakker, ligesom den blev 
konstateret ved Lovisehøj og Sindbjerg og 

Stoubjerg. Alle disse steder findes arten stadig, 
men den er i løbet af blot 15 år gået voldsomt 
tilbage. Trods eftersøgning er den ikke fundet 

ved Bryrup, hvor området ellers synes passende. 
 

TRUSLER OG PLEJEKRAV 
Fugleedderkoppen er ekstremt varme- og 
lækrævende. Den lange generationstid gør, at 

arten kræver et stabilt miljø over mange årtier. 
Tilgroning ødelægger levestedet, og det samme 

kan siges om for hård afgræsning, der 
eksponerer spindene for blæst og kulde. En 
mosaik af vildtvoksende buske og mere åbne 

partier lader til at være det ideelt. Ved Lovisehøj 
er arten akut truet af massiv opvækst af 

vedplanter! 
 
VIDENSNIVEAU 

Arten er relativt let at eftersøge og skjuler sig 
derfor ikke på mange lokaliteter! 
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