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Formål  
Undersøgelsens formål er at bidrage til en plejeplan for Præstegårdsbakkerne med afsæt i stedets 
eksisterende naturtyper og naturværdier belyst ud fra insektfaunaen; hhv. dag- og natsommerfugle, og 
biller (især jordløbende biller, gødningsbiller, og i mindre omfang biller tilknyttet dødt ved).  
 
Herunder at belyse stedets potentialer og give konkrete plejeforslag.  
 
Mange insekter stiller lidt anderledes krav til levestedet end planterne. Insekterne kan derfor være med til 
at pege på naturværdier i området der ellers let overses. Dermed kan stedets insektfauna bidrage til at 
belyse relevante hensyn og plejetiltag i Præstegårdsbakkerne med henblik på at optimere biodiversiteten 
og udvikle et højt naturindhold.  
 
I sidste ende skal hensyntagen til både insekter, planter og naturtyper afvejes og tilpasses hinanden.  

 

Baggrundsoplysninger 
Arealstørrelse af det fredede område er ca. 18 ha. Præstegårdsbakkerne rummer et miks af naturtyperne  

 Overdrev 

 Hede 

 Eng/kær 

 Krat   

 Skov 
 
 

Feltundersøgelser 
Feltundersøgelser 
af insekter i 2018 

Aktiviteter 

Indsamling med fælder Øvrige undersøgelser 
25/5  Opstilling af 1 stationær lysfælde  

 

 Placering af 12 fangglas (pitfall-fælder)  
 

 Placering af 5 lokningsfælder med møg 
 

 Placering af 5 lokningsfælder med ådsler 
 

 Placering af 4 lokningsfælder med gæret saft 

 Registrering af dagsommerfugle mv. 

9/6  Røgtning og flytning af stationær lysfælde  
 

 Røgtning af fangglas og lokningsfælder  

 Registrering af dagsommerfugle mv. 
 

 Aften-/nateftersøgning af biller på dødt ved 

29/6  Røgtning, lysfælde, fangglas og lokningsfælder   Registrering af dagsommerfugle mv. 

14/7  Røgtning, lysfælde, fangglas og lokningsfælder  Registrering af dagsommerfugle mv. 
 

 Undersøgelse af gødningsbiller i ca. 20 
kokasser 

7/11   Besigtigelse med Torben Ebbensgaard: 
indkredsning af problematikker og 
koordinering af plejehensyn  

Total  50 lysnætter med stationær lysfælde 
 

 50 døgn med fangglas  
 

 50 døgn med lokningsfælder (møg, ådsler 
og gæret saft) 

 4 * Registrering af dagsommerfugle mv. 
 

 1 * Aften-/nateftersøgning af biller på dødt ved 
 

 1 * Undersøgelse af gødningsbiller i kokasser 

 

 
  



FLEMMING HELSING - NATURCONSULT  Afrapportering for Hjørring Kommune - Oktober 2018 

 

3 
 

Data 

Dagsommerfugle 
Den 25/5, 6/6 og 14/7 2018 er registrerede 14 arter af egentlige dagsommerfugle, samt 3 arter af øvrige 
dagaktive sommerfugle.  

Art Rødlistestatus Hyppighed 

Okkergul Pletvinge Melita ea Cindie VU Meget talrig  
(set >100 individer) 

Okkergul Pletvinge 
(larver) 

Melitaea cinxia VU (mange larvespind) 

Admiral Vanessa atalanta LC Fåtallig 
(set 1-5 individer) 

Nældens Takvinge Aglavbis urticae LC Enkeltvis 
(set 6-25 individer) 

Dagpåfugleøje Aglais io LC Fåtallig 
(set 1-5 individer) 

Lille Ildfugl Lycaena phlaeas  LC Ret talrig 
(set 26-50 individer) 

Engrandøje Aphantopus 
hyperantus 

LC Meget talrig  
(set >100 individer) 

Græsrandøje Maniola jurtina LC Talrig  
(set 51-100 individer) 

Almindelig Blåfugl Polyommatus icarus LC Talrig  
(set 51-100 individer)  

Okkergul randøje Coenonympha 
pamphilus 

LC Enkeltvis 
(set 6-25 individer) 

Grønåret 
Kålsommerfugl 

Pieris napi LC Enkeltvis 
(set 6-25 individer) 

Stor Kålsommerfugl Pieris brassicae LC Fåtallig 
(set 1-5 individer) 

Lille Kålsommerfugl Pieris rapae LC Ret talrig 
(set 26-50 individer) 

Stregbredpande Thymelicus lineola LC Ret talrig 
(set 26-50 individer) 

Skråstregbredpande Thymelicus 

sylvestris  

LC Meget talrig  
(set >100 individer) 

Grøn Køllesværmer Adscita statices VU Ret talrig 
(set 26-50 individer) 

Seksplettet 
Køllesværmer 

Zygaena filipendulae NT Enkeltvis 
(set 6-25 individer) 

Mi-ugle Euclidia mi LC Enkeltvis 
(set 6-25 individer) 
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Natsværmere  
I perioden 25/5 til 14/7 2018 (50 nætter) er registreret 5128 individer fordelt på 209 arter. Heraf 3 
rødlistede arter.  
 
Lokalitet Præstegårdsbakkerne   
Dato 25.5.-8.6.18 9.-28.06.18 29.6.-14.7. 18 Total 
Hepialidae     
 P. fusconebulosa  11  11 
 H. humuli 1 13 2 16 
Lasiocampidae     
 M. neustria   1 1 
 M. rubi 1   1 
 E. potatoria  31 121 152 
Sphingidae     
 M. tiliae   1 1 
 S. ocellata 2 2  4 
 L. populi 2 3 4 9 
 S. ligustri 1 1  2 
 D. elpenor 18 21 2 41 
 D. porcellus   1 1 
Drepanidae     
 T. batis 1   1 
 H. pyritoides 2 8 31 41 
 T. or  1 2 3 
 W. binaria 3  1 4 
 D. falcataria   2 2 
 C. glaucata  2 25 27 
Geometridae     
 A. grossulariata  1 14 15 
 L. marginata 1 4 3 8 
 L. adustata 1  7 8 
 M. liturata 3 2 2 7 
 M. wauaria  1 4 5 
 C. clathrata 1 1  2 
 P. chlorosata 1   1 
 P. dolabraria 19   19 
 O. luteolata 51 4  55 
 E. vespertaria  1  1 
 A. syringaria  2 1 3 
 S. dentaria   8 8 
 S. tetralunaria 1   1 
 O. bidentata 10   10 
 C. elinguaria   1 1 
 O. sambucaria  9 4 13 
 B. betularia 1 2 5 8 
 P. secundaria   6 6 
 A. repandata  4 14 18 
 C. lichenaria  13 33 46 
 E. crepuscularia  25 63 88 
 C. pusaria  12 10 22 
 C. exanthemata 2 6 11 19 
 L. bimaculata 47 1  48 
 L. temerata 33   33 
 C. margaritata  28 14 42 
 H. fasciaria  39 18 57 
 S. lineata 9   9 
 G. papilionaria  3 4 7 
 H. aestivaria  7 1 8 
 T. comae   4 4 
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 S. immutata  77 36 113 
 I. biselata  1 22 23 
 I. dimidiata  53 118 171 
 I. aversata  5 37 42 
 S. chenopodiata   6 6 
 O. vittata 3 2  5 
 X. designata 3  2 5 
 X. spadicearia 43  52 95 
 X. ferrugata 30  40 70 
 X. montanata 3 78 2 83 
 X. fluctuata 9   9 
 E. alternata  9  9 
 E. rivata   10 10 
 C. bilineata  5 4 9 
 C. ocellata 18 1  19 
 E. prunata  3 7 10 
 E. testata   1 1 
 E. mellinata  15  15 
 E. pyraliata  6 10 16 
 E. silaceata  26 26 52 
 C. truncata 4   4 
 C. fulvata  1 4 5 
 T. obeliscata 31 6 6 43 
 T. variata 1   1 
 T. britannica 1   1 
 T. cognata  10 14 24 
 E. corylata 2   2 
 C. pectinataria  2 1 3 
 H. furcata   1 1 
 H. impluviata 1   1 
 E. biangulata  1  1 
 P. alchemillata  17 46 63 
 P. flavofasciata   1 1 
 P. didymata   3 3 
 E. linariata   2 2 
 E. exiguata 37   37 
 E. centaureata 4 1  5 
 E. intricata 10   10 
 E. satyrata 1   1 
 E. tripunctaria 10   10 
 E. succenturiata 1  2 3 
 E. subumbrata 9   9 
 E. nanata  1  1 
 G. rufifasciata   1 1 
 C. v-ata  5 13 18 
 R. rectangulata   4 4 
 O. atrata  1  1 
 E. nebulata  1 1 2 
 L. halterata 3   3 
 P. sexalata 3   3 
Notodontidae     
 F. furcula 1   1 
 N. dromedarius 4   4 
 N. ziczac 2   2 
 P. tremula 1   1 
 P. gnoma 1   1 
 P. palpina 3   3 
 P. capucina 2 7 23 32 
 P. bucephala  5 1 6 
 S. fagi   1 1 
Noctuidae     
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 A. alni 1   1 
 A. psi 1  1 2 
 A. aceris 1   1 
 C. ligustri  1 1 2 
 M. cribrumalis  5 1 6 
 H. grisealis 1   1 
 Z. tarsipennalis 1 1 3 5 
 S. costaestrigalis   1 1 
 L. flexula  1 3 4 
 H. proboscidalis  52 119 171 
 R. sericealis 12 35 6 53 
 P. fuliginaria   3 3 
 P. moneta   1 1 
 D. chrysitis 1 24 14 39 
 P. putnami  5 4 9 
 A. gamma 13 7 51 71 
 A. pulchrina 5 2 1 8 
 A. jota  6 2 8 
 A. tripartita 1   1 
 A. triplasia  1  1 
 P. pygarga 7 6  13 
 C. umbratica   1 1 
 C. morpheus 1 3  4 
 H. octogenaria  208 229 437 
 H. blanda   25 25 
 C. trigrammica 46 13  59 
 C. maritima  1  1 
 D. scabriuscula  1  1 
 R. ferruginea 1 3 2 6 
 T. atriplicis 1   1 
 E. lucipara 2 2  4 
 P. meticulosa   1 1 
 A. monoglypha  23 41 64 
 A. crenata 49 1  50 
 A. remissa  1  1 
 A. unanimis 1   1 
 A. sordens 40 1  41 
 A. scolopacina  1 2 3 
 A. ophiogramma   1 1 
 O. strigilis  13  13 
 O. latruncula 6 1 3 10 
 O. fasciuncula 7 15  22 
 M. furuncula   1 1 
 M. literosa   19 19 
 M. secalis  1 12 13 
 M. didyma   20 20 
 P. minima  9 15 24 
 E. ochroleuca  1 18 19 
 A. oculea   26 26 
 A. fucosa   17 17 
 A. phragmitidis   1 1 
 D. trifolii   5 5 
 L. oleracea 1   1 
 L. thalassina 1 12 18 31 
 H. plebeja 13   13 
 H. bicruris  1  1 
 H. rivularis 1   1 
 H. reticulata 1 1  2 
 M. persicariae   1 1 
 M. pisi 3 2  5 
 P. bombycina  2  2 
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 M. conigera  10 19 29 
 M. ferrago  9 20 29 
 M. pudorina  1  1 
 M. straminea   5 5 
 M. impura  35 93 128 
 M. pallens  37 110 147 
 M. obsoleta 1   1 
 M. comma 45 75  120 
 C. graminis   12 12 
 A. putris 9 22 4 35 
 O. plecta 28 22 9 59 
 D. mendica  23 2 25 
 D. brunnea  3 6 9 
 D. rubi 30   30 
 N. pronuba 5 13 7 25 
 N. fimbriata   2 2 
 G. augur  3 7 10 
 X. c-nigrum 21 10 4 35 
 X. triangulum 1 84 105 190 
 N. typica  1 4 5 
 A. ipsilon  1 1 2 
 A. exclamationis 17 8  25 
 A. clavis  4 1 5 
Lymantriidae     
 C. pudibunda 1   1 
Nolidae     
 N. cucullatella  3 1 4 
 N. confusalis 14   14 
 P. prasinana 8 1  9 
 E. clorana 1   1 
Arctiidae     
 T. senex   5 5 
 C. mesomella  13 3 16 
 A. rubricollis 6 5  11 
 E. depressa   1 1 
 E. lurideola  69 421 490 
 E. lutarella 1  35 36 
 P. fuliginosa   33 33 
 S. lutea 1 7 1 9 
 S. lubricipeda 23 48 4 75 
 S. urticae 26 36 2 64 
 D. sannio 1  1 2 
 A. caja  5 71 76 
 T. jacobaeae  3  3 
Eu sp. 25 8 1 34 
Antal individer 934 1618 2576 5128 
Antal arter 98 120 132 209 
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Ovenstående diagram viser at selvom der findes mange forskellige arter af natsværmere i 
Præstegårdsbakkerne, domineres artssammensætningen af et beskedent antal arter.  Ud af i alt 209 
registrerede arter, udgør de 10 % hyppigste arter (20 mest almindelige arter) hele 56% af det totale 
individantal. De dominerende arter er alle eurytope dvs. generalister der både kan leve på forskellige 
værtsplanter og forekommer på mange forskellige naturtyper (altså arter med en bred økologisk 
amplitude).  
 

Rødlistede natsommerfugle  

Art Rødlistestatus Levested Plejehensyn 

Ringspinder, 
Malacosoma neustria 

EN 
 

I dag findes ringspinder 
især i skovbryn, på 
kystskrænter, og 
kratbevoksende 
overdrev. Larvens lever 
på solbeskinnede 
løvtræer og –buske, bl.a. 
frugttræer og slåen. 

Ringspinder tilgodeses 
af soleksponerede 
mindre løvtræer og -
buske 

Blomster-stængelugle, 
Eremobia ochroleuca 

EN Blomster-stængelugle 
findes på varme og 
tørre, lysåbne 
naturtyper – typisk 
overdrev. Larven lever 
af blomster og frø af 
forskellige arter af 
græsser.  
 

Blomster-stængelugle 
tilgodeses af et meget 
ekstensivt græsningstryk 
indenfor områdets 
overdrevsarealer. 

Lavbarkmåler, Cleorodes 
lichenaria 

VU Lavbarkmåler er knyttet 
til lavbegroede grene i 
åben løvskove, krat, og 
klitter med lav.   
 

Lavbarkmåler tilgodeses 
ved dels at bevarer, dels 
at lysstille 
soleksponerede 
vedplanter med 
lavklædte grene (både 
levende og døde grene).  
 

 
 

Ikke almindelige og specialiserede/biotopstypiske natsommerfugle  

Art Status Levested Plejehensyn 

Kølle-pelsugle, Acronicta 

alni 

Lokal og ikke almindelig Fugtige lysåbne skove 

med birk og el som er 

larvens værtsplante 

Tilgodeses ved at holde 

kratskoven lysåben og 

bevare el og birk. 

Bøge-dværg, Nola 
confusalis 
 
 

Almindelig i bøgeskove, 

derfor tilsvarende noget 

lokal i Nordvest og –

Vestjylland 

Bøgeskov Fordre ikke særlige 

plejehensyn 
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Ligustersværmer, Sphinx 
ligustri 

Almindelig i store dele af 

landet - dog ikke 

almindelig i Nordvest- 

og Vestjylland 

Skove, krat, og haver 

med liguster, spirea, 

syren og snebær som er 

larvens værtsplante 

De registrerede 

individer er 

sandsynligvis strejfere 

fra de tilgrænsende 

haver – derfor fordrer 

arten ingen særlige 

plejehensyn indenfor 

fredningsområdet 

Lindesværmer, Mimas  

tiliae 

Hidtil kun registreret i et 

individ fra Nordjylland i 

2015. Siden 

begyndelsen af 

1970érne har 

Lindesværmer 

ekspanderet sit 

udbredelsesområde 

mod nord og vest. Arten 

er idag lokalt udbredt på 

Øerne, og i store dele af 

Syd- og Østtjylland  

Skove og parker med 

især lind som er larvens 

værtsplante, men larven 

kan også leve på andre 

løvtræer, f.eks. pil, eg og 

birk 

Fordre ikke særlige 

plejehensyn 

Bøgegaffelhale, Furcula  

furcula 

Meget enkeltvis og 

fåtalligt udbredt, og ikke 

sjælden, i hele Danmark 

Især lysåbne skove og 

skovbryn, hvor larven 

lever på mange 

forskellige løvtræer og –

buske, bl.a. asp, pil og 

bøg.  

Fordre ikke særlige 

plejehensyn 

Skovdjævel, Stauropus 

fagi 

Almindelig i bøgeskove, 

derfor ret lokal i 

Nordvest og –

Vestjylland. 

Bøgeskov Fordre ikke særlige 

plejehensyn 

Ørnebregnerodæder, 

Pharmacis 

fusconebulosa 

Udbredt og ikke sjælden 

i Jylland – ret sjælden 

øst for Storebælt 

Skove, krat, og heder 

under tilgroning, med 

bestande af forskellige 

bregner som er larvens 

værtsplante 

Tilgodeses ved at holde 

kratskoven i nogen grad 

lysåben.   

Humlerodæder, Hepalus 
humuli 

Ret almindelig Fugtige enge med ikke 

for lav vegetation. 

Larven lever i rødderne 

af mange forskellige 

planter 

Tilgodeses af et 

ekstensivt græsningstryk 

indenfor områdets 

lavtliggende fugtige 

arealer 

Blodnakke, Atolmis 
rubricollis 

Ret almindelig Skove og krat med 

lavklædte nåletræer 

Tilgodeses af at undlade 

at fjerne lavklædte 
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nåletræer fra området, 

men det er ikke 

væsentligt at tage 

særlige hensyn til arten 

Rosenplet, Thyatira 
batis 

Optræder meget 

enkeltvis men er 

udbredt og ikke sjælden 

i hele landet 

Overdrev, skovbryn og 

haver med hindbær og 

brombær som er larvens 

værtsplante 

Tilgodeses ved at holde 

kratskoven i nogen grad 

lysåben, men det er ikke 

væsentligt at tage 

særlige hensyn til arten. 

Klyngerspinder, 
Harbrosyne pyritoides 
 

Ret almindelig, dog 

sjælden i Vestjylland 

Haver og skovbryn med 

hindbær og brombær 

som er larvens 

værtsplante 

Tilgodeses ved at holde 

kratskoven i nogen grad 

lysåben, men det er ikke 

væsentligt at tage 

særlige hensyn til arten. 

Egeseglvinge, 
Watsonalla binaria 

Arten har været under 

udbredelse siden den 

blev registreret som ny 

for landet i 1916. 

Egeseglvinge er nu 

kendt fra alle distrikter - 

dog ikke almindelig og 

lokal vest for 

israndslinjen, og sjælden 

i Nordvestjylland 

Skove og kratskove med 

eg som er larvens 

værtsplante 

Fordre ikke særlige 

plejehensyn 

V-dværgmåler, 
Chloroclystis v-ata 

Arten har været under 

udbredelse siden den 

blev registreret som ny 

for landet i 1973. V-

dværgmåler er nu 

udbredt og ikke sjælden 

i alle distrikter – dog 

mindre hyppig i Nord- 

og Vestjylland.  

Især skove, krat og 

haver. 

Fordre ikke særlige 

plejehensyn 

Aspekantmåler, Epilone 
vespertaria 
 

Findes især lokalt 

udbredt i landets 

nordøstlige dele. Ret 

almindelig i 

Nordøstjylland, i resten 

af Jylland med ringe 

udbredelsestæthed i 

Østjylland, og sjælden i 

Lysåbne skove, skovbryn 

og krat med bævreasp 

som er larvens 

værtsplante 

Tilgodeses ved at holde 

kratskoven lysåben og 

bevare bævreasp. 
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Syd-, Vest- og 

Nordvestjylland.  

Tremmemåler, Chiasmia 
clathrata 

Siden begyndelsen af 

1990érne er Chiasmia 

clathrata blevet mere 

udbredt og almindelig - 

især i Jylland hvor den 

tidligere var sjælden. 

Endnu kun lokal og ikke 

almindelig vest for den 

Jyske højderyg 

Lysåbne naturtyper med 

kløver og lucerne som er 

larvens værtsplante 

Det er ikke væsentligt at 

tage særlige hensyn til 

arten.   
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Biller 
I undersøgelsen er registreret 62 billearter hhv. 8 arter af ådselbiller, 21 overfladelevende (epigæiske) arter, 
7 dødtveds-arter, 5 træsaftelskende arter, og 13 arter af møgbiller. Herudover er registreret 8 tilfældige 
arter tilknyttet løv, urter, og vandhuller som billeundersøgelsen ikke var målrettet.   
 
Af mere usædvanlige biller er registreret 14 arter: 
 

 1 sjælden bladbille der i nyere tid ikke tidligere er registreret i Nordjylland (Nyt distriktsfund efter 
1960). Biotopen er åbne naturtyper, hvor den især findes på høgeurt.  

 

 1 sjælden art tilknyttet dødt ved i skove.  
 

 2 ikke almindelige træsaftelskende arter. 
 

 5 ikke almindelige overfladelevende arter - 1 skovtilknyttede art, 2 arter tilknyttet åbne naturtyper, 
og 2 arter der både kan findes i skov og i åbne naturtyper.  

 

 2 rødlistede møgbiller tilknyttet åbne naturtyper, og 2 ikke almindelige møgbiller der både kan 
findes i skov og i åbne naturtyper. 

 

 1 ikke almindelig art tilknyttet ærteblomstrede urter i skove og især lysåbne krat.  
 

Biller registreret ved feltundersøgelser i 2018 
Område 
NF: 
nedenfor 
havskrænt 
OF: 
ovenfor 
havskrænt 

Artsnavn Habitat National status 
(hhv. 
Almindelig 
Ret almindelig 
Ikke almindelig  
Rødlistet 
Sjælden) 

Ådselbiller (Silphidae) 

 Sort ådselsgraver Nicrophorus humator Generalist, især ved større 
ådsler 

Almindelig 

 Krumbenet ådselgraver Nicrophorus vespillo Generalist, især ved ådsler, 
desuden gødning og svampe 

Almindelig 

 Skovådselgraver Nicrophorus investigator  Skove, især ved små ådsler 
(fugle, pattedyr) 

Almindelig 

 Sortkøllet Ådselgraver Nicrophorus vespilloides  Især skove, ved små ådsler 
(fugle, pattedyr) 

Almindelig 

 Kornet ådselsbille Silpha tristis Åbne naturtyper Almindelig 

Træbukke 

Dødt ved Rød Blomsterbuk Stictoleptura rubra  Skov og krat med døde 
nåletræer 

Almindelig 

Dødt ved Bøgebuk Phymatodes testaceus Løvskov og -krat med nyeligt 
døde grene  

Almindelig 

Dødt ved Brun Barkbuk Arhopalus rusticus Skov og krat med 
soleksponerede døde 
nåletræsgrene og rødder 

Ret almindelig 

Løbebiller 
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 Kornet løber Carabus granulatus Fugtige skov- og 
åbenbundsarealer.  

Almindelig 

 Guldpletløber Carabus hortensis Skov og krat. Ret almindelig 
i Nord- og 
Vestjylland. 
Almindelig øst 
for den Jyske 
højderyg. 

 Violetrandet løber Carabus violaceus Især skove og arealer under 
tilgroning. 

Almindelig 

 Sandgraver Broscus cephalotes Fugtige åbne arealer med 
sparsom vegetation. 

Almindelig 

 Markjordløber  Pterostichus melanarius  Almindelig 

 Skovjordløber  Pterostichus niger  Skove og arealer under 
tilgroning. 

Almindelig 

 Skovfladløber Nebria brevicollis  Løvskov, gerne på skygget og 
fugtig bund 

Almindelig 

 Skovkvikløber Platynus assimilis  Løvskov, gerne på skygget og 
fugtig bund. 

Almindelig 

 Kvikløber: Agonum 
viduum 

Agonum viduum Både åben og mere skygget, 
fugtig bund. 

Almindelig 

 Almindelig Kvikløber Agonum emarginatum Både åben og mere skygget, 
fugtig bund. 

Almindelig 

 Stor Skægløber Leistus rufomarginatus Løvskov Almindelig 

 Smuk Metaljordløber Poecilus lepidus  Tørre lysåbne arealer. Ikke almindelig 
i Nordvest og 
Vestjylland. 
Ret almindelig 
øst for den 
Jyske 
højderyg. 

 Bronzejordløber  Pterostichus 
oblongopunctatus  

Skov. Almindelig 

 Kærjordløber Pterostichus nigrita Fugtig arealer. Almindelig 

 Brunbenet Jordløber Pterostichus diligens Fugtige arealer især i løvskov. Almindelig 

 Almindelig Skyggeløber Patrobus atrorufus Fugtig arealer med muse- eller 
mulvarpegange. 

Ikke almindelig 

 Almindelig Markløber Harpalus latus Eurytop Almindelig 

 Firepunktet Markløber Harpalus quadripunctatus Fugtig skovbund. Ikke almindelig 

 Gulerodskalkløber Ophonus puncticeps Åbne naturtyper med vild 
gulderod. 

Ikke almindelig 

 Almindelig Ovalløber Amara aenea Lysåbne arealer. Almindelig 

 Dansk Ovalløber Amara lunicollis Lysåbne arealer og lyse skove. Ikke almindelig 

Smældere (Elateridae og Eucnemidae) 

 Musegrå smælder  Agrypnus murinus På lysåben og især tør bund. Almindelig 

Dødt ved Almindelig Sirsmælder Denticollis linearis  Skove med dødt ved. Almindelig 

 Mørk kornsmælder  Agriotes obscurus På forskelligartede lysåbne 
arealer. 

Almindelig 

 Agriotes acuminatus Agriotes acuminatus Skove Sjælden i 
Nord- og 
Vestjylland. 
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Ret almindelig 
i landets 
sydlige og 
østlige dele. 

Dødt ved Stor Sortsmælder Melanotus castanipes Skove med dødt ved. Almindelig 

Dødt ved Hylis foveicollis Hylis foveicollis Skov og krat med dødt ved Sjælden 

Glansbiller 

Træsaftels
kende 

Glischrochilus hortensis Glischrochilus hortensis Skov Almindelig 

Træsaftels
kende 

Blomsterkøllebille Cychramus luteus Især i tilknytning til skov Ikke almindelig 

Træsaftels
kende 

Soronia grisea Soronia grisea Især i tilknytning til skov Ret almindelig 

Træsaftels
kende 

Epuraea aestiva Epuraea aestiva Især i tilknytning til skov Ikke almindelig 

Træsaftels
kende 

Epuraea unicolor Epuraea unicolor Især i tilknytning til skov Ret almindelig 

Træsaftels
kende 

Epuraea sp. Epuraea sp.    

Møgbiller 

Møg Markskarnbasse Geotrupes spiniger  Åbne ret tørre 
kvægafgræssede arealer 

NT 

Møg Skovskarnbasse Anoplotrupes stercorosus  Skove og krat Almindelig 

Møg Stor møgbille Aphodius fossor Forskelligartede afgræssede 
åbne biotoper 

Almindelig 

Møg Rødbenet Møgbille Aphodius rufipes  Forskelligartede afgræssede 
åbne biotoper 

Almindelig 

Møg Mahognibrun Møgbille Aphodius rufus Afgræssede åbne biotoper Almindelig 

Møg Lakrød møgbille Aphodius pedellus Forskelligartede især åbne 
biotoper 

Rødlistet: NT 

Møg Rødbuget møgbille  Aphodius foetens Åbne biotoper Almindelig 

Møg Flad Møgbille (rød 
form) 

Aphodius depressus Forskelligartede skyggefulde 
lokaliteter 

Almindelig 

Møg Rødplettet møgkær Sphaeridium 
scarabaeoides 

Frisk gødning – især 
kogødning. 

Ret almindelig 

Møg Måneplettet møgkær Sphaeridium lunatum Frisk gødning – især 
kogødning. 

Almindelig 

Møg Stovt Landkær Cercyon obsoletus Både i lysåbne naturtyper og 
skov. I gødning, plantemuld, 
svampe. 

Ikke almindelig 

Møg Vandkære: Cercyon 
impressus 

Cercyon impressus Både i lysåbne naturtyper og 
skov. I Gødning og 
plantemuld. 

Ikke almindelig 

Møg Vandkære: Cercyon 
haemorrhoidalis 

Cercyon haemorrhoidalis Generalist. I gødning og 
kompost.  

Almindelig 

Diverse  

 Vandkære: Coelostoma 
orbiculare 

Coelostoma orbiculare Stillestående ferskvand, især 
åbne vegetationsrige åbne 
vandhuller. 

Almindelig 

Svækkede 
træer 
(Dødt ved) 

Gul Vedborer Trypodendron 
domesticum  

Løvskove – især knyttet til 
bøg.  

Almindelig 
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 Attactogenus plumbeus Attactogenus plumbeus Skovlysninger og lysåbne krat 
mv.  

Ikke almindelig 

 Stribet Gråsnude Strophosoma 
melanogrammum  

Skov og krat.  Almindelig 

 Cryptocephalus vittatus Cryptocephalus vittatus Tørre overdrev ol., gerne på 
sandet jord. Værtsplanten er 
især høgeurt.  

Sjælden 
NY FOR 
Nordjylland 
efter 1960 

 Sennepsbladbille 
 

Phaedon cochleariae Enge ol. Almindelig 

 
 

Skov og krat 
Områdets skov og krat består i grove træk af en central kerne af ret mørk skov domineret af ældre 
bøgetræer, omgivet af krat med et varieret indhold af træer og buske – især hassel, asp, eg, fuglekirsebær, 
birk, slåen, enebær, brombær, æble-/hunderose, elm (fåtallig) – men også en del ær.   
 
Krattets karakter variere, og afspejler forskellige successionsstadier i udviklingen fra lysåben hede/overdrev 
henimod klimaksskov, med diffuse overgange imellem successionsstadierne:   

 Naturlig islæt af spredte træer og buske med høj andel af tornede vækster på hede/overdrev 

 Kratskov/ tilvokset hede og overdrev – som i dag fremstår som et skovbryn omkring bøgeskov 
 
I undersøgelsen er ikke registreret dagsommerfugle med præferencer for skov eller krat. 
   
I undersøgelsen har usædvanlige trærelaterede biller især tilknytning til skoven – de tilgodeses alle af døde 
eller svækkede træer. Desuden er registreret en enkelt billeart med præferencer for krat (især lysåbne krat 
med bestande af ærteblomstrede, som er larvens værtsplante).  
 
Derimod findes både de rødlistede, og de øvrige usædvanlige trærelaterede natsværmere, især i krattet 
fremfor i skoven - de tilgodeses alle af solbestrålede træer og buske, dvs. af lysåbne krat og skovområder. 
Herudover peger natsommerfuglene på bevaringsværdige værdier i området i form af, lavklædte grene 
(især på lav på løvtræer - men også lav på nåletræer), samt forekomster af især bævreasp - men også andre 
pionertræarter som seljepil og birk.  
 

Undersøgelse af biller i dødt ved 
I bøgeskoven findes både en del ældre træer og et beskedent indehold af døde grene, stammer, og stubbe.  
 
Udover lokalitetens fine gamle hasselkrat som indeholder en del værdifulde døde grene, indeholder 
krattene næsten ingen gamle træer og næsten intet dødt ved.  
 
Bøgetræer bliver generelt set først meget interessante i biodiversitetsmæssig sammenhæng efter 200 års 

alderen1, hvilket forklare, at der kun blev fundet ret få biller tilknyttet veterantræer og dødt ved. Således 6-
7 billearter der lever i dødt ved: 6 almindelige og ret almindelige arter, samt en enkelt sjælden art. 
Herudover blev registreret 5 arter med præference for blødende træer (træsaft).  

                                                           

1 Omdriftsalderen for bøg i produktionsskov er ca. 120 år. Hovedparten af landets bøgeskove er derfor ret 
uinteressante for biodiversiteten.  
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På den ene side set har skoven og krattet endnu ikke opnået en meget høj alder og lang skovkontinuitet, og 
genererer således ikke en, på nationalt plan, høj biodiversitet med tilstedeværelse af mange højt 
specialiserede eller sjældne arter.   
På den anden side set viser den omend beskedne tilstedeværelse af arter tilknyttet dødt ved, at udviklingen 
henimod klimaksskov allerede er godt i gang. Især forekomsten af den sjældne ”dværg”-smælder Hylis 
foveicollis som blev registreret i bøgeskoven fortæller, at det nuværende indhold af gamle træer og dødt 
ved allerede spiller en vigtig rolle for områdets fauna.     
 

Virkemidler 
Skovens udvikling henimod klimaksskov, kan accelereres gennem veteranisering (såring, svækkelse, 
aflivning) af træer. Formålet er at især at øge skovens løbende tilgang af dødt ved og dermed øge antallet 
af dødtveds-levesteder. Herunder at fremme tilgangen af træsvampe der udover deres egenværdi også er 
levested for mange arter af bl.a. biller, ligesom saftende træer som følge af såring bl.a. begunstiger en 
række ”saftbiller”.    
 
Det er imidlertid vigtigt at gå gradvist frem og kun svække/aflive nogle få træer af gangen (vs. alle træerne 
på en gang i et ”sprudlende festfyrværkeri” – hvorefter der ikke er mere at tage af), så der opnås en 
kontinuerlig tilstedeværelse af dødt ved i mange forskellige nedbrydningsklasser, og således at der kan ske 
en succession af faunaen og indvandring af nye arter til lokaliteten, over meget lang tid.  
 

Metoder 

Sprængning  
Topsprængning i forskellige højder skaber grobund for træsvampe, dødt ved, kompostering/nedbrydning 
og hulheder.    
 

Brændskader  
Metoden er meget velegnet til bøg som er tyndbarket og dermed følsom for ild. Løvet i skovbunden rives 
sammen i en bunke nedenfor den ene side af en stor stamme. Løvbunken antændes og skal brænde min. 
20 min hvorved træsaften under barken bringes i kog. Indgrebet foretages i sommerhalvåret, når træet har 
saftspænding. Herefter vil træet svækkes og veddet dø i en kegle der breder sig fra bunden op imod toppen 
på den ene side af stammen. Der findes en række arter af bl.a. biller som er specifikt knyttet til brændt ved.  
 

Ringbarkning 
F.eks. med motorsav eller økse. Det er blot væsentligt at der saves/ skæres igennem træets vækstlag. 
 

Udhuling  
Med motorsav saves en træblok ud af træets stamme, f.eks. 20*20 cm. Efterfølgende vil træet danne kallus 
(sårvæv) omkring udsnittet, således at hullet får et naturligt udseende. Gennem en lang årrække vil der 
langsomt udvikle sig en egentlig hulhed i træet. Udhuling er en meget langsom ældningsproces/ 
veteranisering.  
  
 

Lysåbne naturtyper – overdrev, hede og eng  
Tilgroning 
I området sker en gradvis tilgroning og krattet breder sig meget langsomt på bekostning af områdets 
lysåbne arealer.  
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Afgræsning 
Kvægafgræsningen i området fungerer godt med det nuværende græsningstryk, da dyrene levner en 
passende andel af urternes blomstrer. Blomsterne har stor betydning som nektarplanter for sommerfugle 
og andre insekter (foruden blomsterne er en forudsætning for planternes frøformering, og har betydning 
for publikums æstetiske oplevelse af området). Græsningstrykket bør ikke øges.  
 
I tilknytning til dyreholdet har der udviklet sig en varieret fauna i kokasserne, bl.a. 2 arter af møgbiller der 
er rødlistet fordi de er gået meget tilbage i Danmark – dog ingen sjældne arter. Kokassernes forholdsvis rige 
fauna indikerer, at der har været afgræsset kontinuerlig i området over mange år – hvilket i sig selv gør det 
nærliggende at fortsætte den gode udvikling fremfor at erstatte græsning med andre plejemetoder.  
 
Dyrene efterlader også nøgne pletter med blottet jord hist og her i området, især på de ret stejle 
bakkeskråninger, som er en vigtig økologisk niche for en række biller og andre insekter, og er samtidig 
spiringsbed for mange urter (værtsplanter og nektarplanter) som ellers vil have svært ved at etablere sig 
ved frøformering imellem græsset.  
 
 

Anbefalinger 
Skov 
Der foretages et førstegangsindgreb i bevoksningen hvor 4 store træer ringbarkes eller brandskades. 2 
andre træer udhules. Efterfølgende vedligeholdes processen ved veteranisering af i størrelsesordenen 2 
større træer ca. hvert tiende år.  
 

Krat  
Der foretages en reduktion i krattets udbredelse til fordel for de lysåbne naturtyper (eng, hede, overdrev). 
Desuden foretages en udtynding i dele af krattet med henblik på at skabe lysåbne områder med mange 
solbeskinnede træer og buske.  
 
Hassel, eg og elm, samt pioner-/lystræarter som bævreasp, pil, og birk søges bevaret fremfor bøg og ær. 
Først og fremmest fjernes al ær, østrisk fyr og sitkagran – pånær allerede døde eller stærkt 
svækkede/døende sitkagraner i fredningsområdets randbevoksninger. Generelt set bør ær forfølges, da 
den er meget skyggende og breder sig invasivt i området.  
 
Blomstrende buske som tjørn og roser, men også brombær, er en vigtig nektarkilde for mange insekter, og 
bør i hovedsagen bevares. Generelt set bør gamle træer og buske bevares fremfor yngre opvækst.  
 
De største træer skæres højt over jorden så der efterlades høje stubbe, da bl.a. mange biller har brug for 
stående dødt ved fremfor det der ligger på jorden.  
 
Nedskårne stammer og grene bør bevares i området. Med henblik på, at opnå størst mulig værdi som 
ynglemateriale/levested for insekter, skal materialet samles i bunker – ideelt set på solbestrålede steder 
med læ, fremfor at sprede det ud over et større areal. Omvendt kan en del af de nedskårne stammer og 
grene evt. trækkes ind i kratskoven og bøgeskoven af hensyn til udvikling af urtefloraen.  
 

Lysåbne naturtyper 
Den ekstensive kvægafgræsningen fortsættes og græsningstrykket bør ikke øges.  



FLEMMING HELSING - NATURCONSULT  Afrapportering for Hjørring Kommune - Oktober 2018 

 

19 
 

Afgræsningen suppleres med en mindre reduktion af krattet. Se ovenstående afsnit med anbefalinger til 
krat.  
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I 2018 er der er foretaget registrering af dagsommerfugle og køllesværmere, samt feltundersøgelser af 
insektfaunaen ved brug af lysfælde, fangglas, og forskellige lokkemidler.   
 
I alt er registreret:  

 14 dagsommerfugle - heraf 2 rødlistede arter.  
 

 2 rødlistede køllesværmere.  
 

 5128 individer af natsværmere fordelt på 209 arter - heraf 3 rødlistede arter og 15 biotopstypiske/ 
specialiserede arter.   

 

 62 billearter – heraf 14 usædvanlige arter.  
 
Alle dagsommerfuglene er knyttet til områdets lysåbne arealer, mens områdets   
usædvanlige biller især er relaterede til døde eller svækkede træer, men også til både overdrev og lysåbne 
krat. En betydelig del af områdets specielle natsværmere er især knyttet til lysåbne krat.  
 
Insektfaunaen kan tilgodeses ved veteranisering af nogle af skovens større træer, og udtynding i krattene -  
bl.a. hassel, asp, pil og elm, samt blomstrende buske søges bevaret, mens ær systematisk bør fjernes.  
 
De største træer skæres højt over jorden så der efterlades høje stubbe. Nedskårne stammer og grene bør 
samles i bunker og bevares i området, f.eks. trækkes ind i krat og skov.  
 
Den ekstensive kvægafgræsningen fortsættes og græsningstrykket bør ikke øges. Hassdel 
 
 
 


