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RESUMÉ 

Jens Thorving Andersen aftalte foråret 2018 som studenterprojekt at udføre en kort orienterende insektundersøgelse 

i Nationalpark Mols Bjerges nye ”Basballe-projekt”, hvor Den Danske Naturfond var (ny) lodsejer sammen med Na-

turstyrelsen og to private. I hver af 6 åbne sandpletter i projektområdet anbragtes 22.-27. juli 2018 6 pitfall-fælder, i 

alt 180 fældedøgn. Forholdene i Mols Bjerges sandpletter er i forvejen ekstremt varme og tørre og uden dækning – i 

den ekstreme sommer 2018 kun værre. Alle indsamlede dyr, på nær tovinger, blev forsøgt identificeret af JTA, svære 

dyr med hjælp fra net-fora. JR har stået for talbehandling, FON-data og rapportskrivning. 

De 227 artsbestemte dyr fordelte sig på hele 60 arter, da langt de fleste arter (48 arter, sv. t. 80%) kun forekom med 

1-3 individer. Der var overraskende mange dyr, som på www.fugleognatur.dk karakteriseres som ”sjældne”, ”relativt 

sjældne” og ”hist og her” i Danmark. Der var dog kun 3 arter iblandt, der var anset som ”truede” efter rødlistevurde-

ring – mange af arterne er dog endnu ikke rødlistevurderet, således ingen af de mange hymenopterer. De 60 fundne 

arter er alle oplistet med antal og sjældenhedskategorier i Tabel 2-3.  

Hertil kom, at der blev fundet en art, for første gang  i Danmark – en hveps (hymenopter), Isobrachium nigricorne. Da 

der var så overraskende mange sjældne dyr i så lille et materiale, valgte vi at rapportere undersøgelsen og fundene – 

til inspiration i Basballe-projektet og i den fortsatte undersøgelse af den store men delvist ukendte insektbiodiversi-

tet, som Mols Bjerge er så kendt for. 
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INDLEDNING 

Mols Bjerge og Syddjurs Kommune rummer store og relativt sammenhængende arealer med lysåbne, tørre og næ-

ringsfattige naturtyper – især surt overdrev og hede. Over årene er der gjort mange fund af sjældne og ofte varme-

krævende arter her – ikke mindst via mange års høj og kompetent indsamlingsaktivitet på og omkring Molslaborato-

riet. 

Naturstyrelsen har gennem store jordopkøb i 1970’erne og senest i 2004 (Århus Plantage) sikret store overdrevs- og 

hedearealer, direkte eller via konvertering af fx plantage til græsland. Nationalpark Mols Bjerge har i et nyt projekt 

sikret en samhegning og naturvenlig naturpleje på 90 hektar i Basballe-trekanten mellem Mols Bjerge Vej og Kirkesti-

en – via jordopkøb af Den Danske Naturfond og samdrift med andre lodsejere i området. Der har hidtil været yderst 

begrænset adgang til disse arealer og der forelå primo 2017 stort set ingen registreringer af funga og fauna for om-

rådet. Floralister fra delarealer fra Aarhus Amt 1972 forelå på papir sammen med ditto fra et antal 5m-cirkler fra 

NOVANA-dokumentationsfelter på et mindre hedeareal. 

Siden er der indsamlet en del observationer – systematisk og usystematisk – fra området: 

1. Standard 5m-dokumentationscirkler ved en total §3-kortlægning (Aude 2018, upubl. rapport) 

2. Kortlægning og bestandsoptælling for Lav Skorzoner, Djævelsbid og Opret Kobjælde (Reddersen et al. 

2019). 

3. Gødningsfaunaen via ekskrementprøver (Møholt & Reddersen, in prep.) 

4. Monitering af åbne sandlommer og af særlig flora på og omkring dem (Nabe-Nielsen, upubl.). 

5. Blomstring hos en række arter, særligt vigtige for blomsterbesøgende insekter (Henriksen & Reddersen, 

upubl. data) 

6. Usystematisk eftersøgning af insekter (inddateret på www.fugleognatur.dk). 

Studerende Jens Thorving Andersen var i somrene 2017-18 ansat til ovenstående pkt. 6, og henvendte sig i foråret 

2018 om mulighed for at udføre en mindre undersøgelse som praktikprojekt under Jordbrugsteknolog-uddannelsen 

ved Erhvervsakademi Aarhus. Uden at vide, at vi stod over for en så varm og tør sommer, aftalte vi en undersøgelse 

med faldfælder af faunaen i og omkring nogle af de åbne sandlommer, der ligger hist og her på Basballe-arealerne og 

– pga de ekstreme mikroklimatiske forhold – kunne tænkes at rumme særligt specialiserede arter. 

Undersøgelsen skulle alene have orienterende karakter: Synes disse særlige og ekstreme levesteder også at rumme 

helt særlige og sjældne arter? Resultaterne fremlægges i denne rapport. 
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METODE: 

Habitattype: 

Der blev alene opsat fælder i seks af de i alt 25 blottede sandpletter, allerede kortlagt i Henriksen (2018). Sandplet-

terne er ikke kategoriseret som en beskyttet naturtype, men vil typisk kunne optræde på stejle soleksponerede og 

veldrænede skråninger på næringsfattigt tørt sand, hvor vegetationsdækket derfor er svagt og sårbart over for fx 

græsningsdyrenes trafik mm. 

Når sandet først er blottet, kan sliddet nogen gange øges, da græsningsdyrene nogen gange foretrækker at ligge i løst 

sand. Nogen steder koncentrerer gravende dyr, både pattedyr og insekter, deres aktivitet sådanne steder, hvilket 

også kan bidrage til fastholdelse af blottet sand. 

Det er et udfordrende miljø, da der hverken er dækning imod sol og rovdyr og på solvendte skråninger kan tempera-

turerne i vindstille vejr nå op på 60 gr. C i en smal zone over og under overfladen. Tilpasninger til dette kan være (1) 

nataktive dyr, (2) gravende dyr og (3) særligt langbenede dyr, der holder kroppen over det tynde varmeste overflade-

lag (fx sandspringere, Cicindela spp.) 

Lokaliteter, vejr og jordbundsforhold: 

Der blev udvalgt 6 sandpletter i det centrale område og med lidt forskellig hældningsgrad og orientering. I fangstpe-

rioden havde tørken i Syddjurs varet i mange uger og dagtemperaturerne i lang tid været over 20-25 gr. C. Sandet var 

løst og i en prøvegravning først i ca. 80 cm dybde fugtigt nok til at holde sammen.  

 
Figur 1: Oversigt over Basballe-trekantens projektområde midt og nord med angivelse af 25 blottede sandpletter af en vis størrelse (grund-
kort fra Henriksen 2018, Bilag 2) med de 6 undersøgte sandpletter markeret med rød cirkel og nummer. 
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Figur 2a-f: Dronefotos af de undersøgte sandpletter, 1-6 (nr. 4 mangler), i Mols Bjerge, juli 2018. Urte-vegetationen rundt om sandpletterne 
er tørkeramt og adskiller sig ikke meget fra det blottede sand, mens vedplanter med dybere rodnet ses tydelig, fx Gyvel, Brombær og Glans-
bladet Hæg.I midten th. ses hvepsearten, Isobrachium nigricorne, som var en ny art for Danmark. Fotos. Jens T Andersen. 

 

Indsamling af dyr: 

Der blev benyttet en gængs stadardfælde, såkaldt faldfælder – i engelsk literatur benævnt ”pitfall trap”. Fælden er 

simpel og ret driftssikker, og består grundlæggende af et nedgravet glas/bæger med glatte og stejle sider og en fang-

væske i bunden, der tilsammen sikrer, at dyr, der falder i fælden, ikke kan komme derfra igen. Fangvæsken bestod 

alene af vand med overfladeafspændende middel (uparfumeret sulfosæbe). 
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Fældetypen er en såkaldt ”passiv fælde” – det er dyrenes egen bevægelse, der resulterer i, at det går i fælden. Derfor 

fanger faldfælder især meget aktive dyr, der helt eller overvejende bevæger sig ved gang eller spring – derimod min-

dre mere passive dyr og/eller flyvende dyr. Det betyder fx at der forekommer relativt mange rovdyr, som løbe- og 

rovbiller, myrer og edderkopper, hvorimod relativt få planteædere. Hvor fælderne står i mange dage, kan der gå råd i 

de døde dyr, hvad der kan tiltrække ådselsædere. Her var der pga. de få fangsdage ikke anvendt konserverings-

middel. 

De anvendte faldfælder var gule, og det er kendt, at den gule farve tiltrækker visse insekter (fx mariehøns, svirrefluer, 

bladlus). Fælderne stod parvist, så to fælder var dækket af et kurvenet (fig. 3a) til delvis beskyttelse mod græsnings-

dyrenes tråd – dette lykkedes dog ikke altid (jf fig. 3b). 

Fælderne stod som udgangspunkt i 5 døgn (22. - 27. juli 2018), svarende til 180 fældedøgn (6x6x5)  men blev hver 

dag tilset, tømt for dyr og om nødvendigt gensat/repareret. Der var i alt skadede fælder uden dyr i svarende til ca. 1 

fælder pr. dag, i alt ca. 5 fældedøgn. 

  
Figur 3a-b: Nedgravet faldfælde, hvor sandet flugter med overkanten, og klar til påfyldning af fangvæske og dækning med trådnet (tv.). 
Eksempler på græsningsdyrenes trådskader på trådnet og faldfælder (th.). 

Bestemmelse og taxonomi: 

Dyrene blev taget med hjem og er identificeret, så vidt som muligt til art, med hjælp af bestemmelseslitteratur til de 

forskellige taxonomiske grupper, især Coleoptera, Hymenoptera og Araneae. Derudover er der indhentet ekspertbi-

stand – især via forum’er på www.fugleognatur.dk, her især Kåre Würtz Sørensen, Mathias Holm og Hjalte Kjærby. 

Specielt for den nye danske art, blev dyret sendt til Holland, hvor Jeroen de Rond sikrede korrekt ID og efterfølgende 

har taget prøve af dyret til DNA-analyse. En enkelt dyregruppe blev slet ikke behandlet, nemlig tovinger (Diptera). 

Nomenklatur og taxonomi efter FON (ultimo jan. 2019). Da artsnavnet følger FON, kan brugere på FON lave direkte 

opslag på hver af arterne her. 

Efterbehandling – artsinformationer & analyser: 

Alle arterne (?) er indtastet som observationer i ”Basballe-trekanten” i www.fugleognatur.dk, hver for sig på de en-

kelte af de seks prøvetagningssteder (SANDPLET (1-6)). Inden for PRØVEFELT er dyrene fra de 5 fangst- og tømnings-

http://www.fugleognatur.dk/
http://www.fugleognatur.dk/
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døgn puljet, og dyrene fra de 6 fangglas (DELPRØVER) puljet til 1 prøve (herefter kaldt SANDPLET). Arterne samt 

deres antal er indtastet i en simpel Excel-fil i en ART x SANDPLET-matrix. Visse dyr inden for de behandlede grupper 

har ikke kunnet identificeres – det kan fx dreje sig om larver/nymfer eller af hunner af de mange svære arter i cikade-

slægten Psammotettix. Specielt myrer optræder ofte helt lokalt i store antal i fælder tæt på bo eller myrevej – her er 

antal >10 blot noteret ”10+”. Dette er i senere sammentællinger konservativt erstattet med antallet ”11”. 

Hver art har derefter fået tilføjet artskarakteristikker, primært for at beskrive artens sjældenhed pba af oplysninger 

fra www.fugleognatur.dk (aflæst 28. jan. 2019): 

• Sjældenheds-vurdering: baseret på FON’s standardiserede hyppighedskategorier og kodet 1-6 - meget al-

mindelig (6) , almindelig (5) , hist og her (4), relativt sjælden (3) , sjælden (2) og meget sjælden (1) . ”Ny for 

Danmark” er ikke en sådan kategori, men den er medtaget som ”meget sjælden”, da den jo netop aldrig er 

fundet tidligere og også synes sjælden i Tyskland og Holland, hvor arten var kendt i forvejen. 

• Sjældenhed-Rødlistekategori: Baseret på seneste DCE-Rødlistning m IUCN-kategorierne. Det er stadigvæk 

et mindretal af leddyr/insekter, hvor der overhovedet er foretaget en Rødliste-vurdering, herunder fx løbe-

biller, snudebiller, bredtæger, svirrefluer, edderkopper. Kun ved sådanne grupper er der rødliste-signatur. 

Arter, der da slet ikke vurderes som truede, markeres med LC (Least Concern). 

• Sjældenhed-fundsteder: Antal fund-lokaliteter på FON i nyere tid, 2009-2018 (sv.t. grønne og blå markerin-

ger, minus de røde). Ved siden af er den samme kvalitet vist via ”100 * den reciprokke værdi af antal lokali-

teter på www.fugleognatur.dk”. Denne værdi bør ideelt set være korreleret med sjældenhed, men tager ik-

ke sådan som ”Sjældenheds-vurdering” hensyn til forskelllig indsamlingsintensitet imellem grupperne, hvor 

fx dagsommerfugle eftersøges og indberettes ofte, men fx små årevingede sjældent. 

 

 
Fig. 4: Frekvensdiagram for Antallet af Arter og hvormange eksemplarer hver art optræder med i materialet (N-total=227 indv.). Hhv. 35, 8 
og 5 arter optrådte kun med hhv. 1, 2 og 3 individer.  
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RESULTATER: 

Insekterne: 

I det behandlede materiale er der i alt optalt og identificeret 311 dyr fordelt på 74 forskellige grupper (arter eller 

højere niveau). Det repræsenterer dog et større antal dyr, da der er en del antal opgivet som ”10+”, der er medreg-

net som ”11”. De 14 ”taxa”, repræsenterende 84 indv., var dog uinteressante,  da de ikke var fuldt artsbestemte. 

Herefter resterede 227 indv. fordelt på 60 fuldt identificerede arter, jf. Tabel 1. 

Tabel 1: Oversigt over det samlede materiale fra 5 døgns fældefangst i 6 x 6 faldfælder, fordelt på sjældenhedskategorier efter FON. 
FON-sjældenhed Antal arter/taxa Antal individer Gns. antal indv./taxa RL Gns  Range 
Ny for Danmark 1 1 1,0 ? 100,00 - 

Sjælden 2 2 1,0 1 CR 28,57 7-50 

Relativt sjælden 11 34 3,1 3 LC 
1 NT 7,61 1,6-25 

Hist og her 3 28 9,3 1 LC 2,63 1,2-4,6 

Almindelig 41 160 3,9 17 LC 
1 NT 2,23 0,05-11,1 

Ukendt iflg. FON 2 2 1,0  16,67 8-25 
Ikke artsbestemte taxa 14 84 - - - - 

 74 311     
 

Der blev indsamlet gns. 52 dyr pr. SANDPLET (range 31-63), og det vurderes ikke at græsningsdyrenes skader på 

fælderne havde væsentlig betydning for materialet. Af de 227 artsbestemte dyr udgjorde de Årevingede (Hymenop-

tera) 147 (heraf Myrer (Formicidae) alene 115 og underestimeret), Biller (Coleoptera) 31, Edderkopper (Aranea) 21, 

Mejere (Opiliones) 15, Næbmunde (Hemiptera) 8, Græshopper (Acrididae) 4, Ørentviste (Dermaptera) 1. 

Det er jo et lille materiale, selv set i lyset af de kun 180 fældedøgn. I betragtning af de små fangster, var det bemær-

kelsesværdigt, hvor mange sjældne og relativt sjældne dyr, der var (Tabel 1-2) – samtidig med et iøjnefaldende fra-

vær af almindelige arter. Ofte rummer faldfælder rigtig mange rov- og løbebiller – her er rovbillerne helt fraværende, 

løbebillerne fåtallige. Enkelte almindelige åbentlandsgeneralister fandtes dog, men i små antal (jf. Tabel 3), fx løbebil-

lerne Calathus melanocephalus (1), Calathus fuscipes (4) og Harpalus rufipes (1) – tæppespindende edderkopper som 

Linyphia triangularis (1) og Bathyphantes gracilis (1) – samt Coccinella septempunctata (Syvpl. Mariehøne) (1). 

Langt de fleste af de 60 arter er kun fundet i 1 eksemplar, nemlig 35 (58%) og hele 80% af arterne havde kun 1-3 

individer, jf. Fig. 4. Det var både sjældne dyr, som Isobrachium nigricorne og almindelige dyr som Syvplettet Marie-

høne, der kun optrådte med 1 expl. 

Sjældnere dyr: 

Jens Thorving Andersen havde den store fornøjelse i sin gennemgang af materialet – og med hjælp fra Holland – at 

finde én ny art for Danmark – hvepsen Isobrachium nigricorne (1 ex., hun, se fig. 2d), på prøvefelt #5 (fig. 2e). 

En af de to sjældne arter er Methocha ichneumonides, en snyltehveps der opsøger larver af de varmekrævende sand-

springer-larver. Den kendes fra to øvrige fund i DK, nemlig i NE-Sjælland (Melby Overdrev, 2014) og på Fanø (2005). 

En anden er Omocestus haemorrhoidalis – Lille Lynggræshoppe, som alene er kendt i DK fra Mols Bjerge. 

Generelt er der mange årevingede (Hymenopterer) blandt de sjældnere dyr (10 ud af 19 i Tab. *), men også 4 

næbmunde og 3 edderkopper. Flere af dyrene er kendt som tørketålende og varmekrævende. 
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Der er samlet set kun fundet 3 ”truede” arter blandt de rødlistevurderede grupper, nemlig Lille Lynggræshoppe (CR: 

Kritisk truet) samt Skovmyre-Edderkop og Smuk Metaljordløber (NT: Næsten truet). Den nye art for Danmark er na-

turligvis ikke rødlistevurderet (IRV), men vil sikkert være fåtallig og med få forekomster i Danmark, hvilket nemlig 

gælder for de kendte fundområder i NV-Tyskland og Holland. 

Tabel 2: Oversigt over de sjældnere arter fra 5 døgns fældefangst i 6 x 6 faldfælder, fordelt på sjældenhedskategorier efter FON, rangord-
net (aftagende) efter ”antal lokaliteter på FON 2019-2018” (næstsidste søjle). IDN (intet dansk navn). FON (fugleognatur.dk). 

Familie & Orden Videnskabeligt navn Dansk navn IUCN-
rødlistning 

FON 
2009-18 

Antal indv. 
i denne us 

Sjælden (3) 
Bethylidae, Hym. Isobrachium nigricornis   IDN IRV 1 1 
Tiphiidae, Hym. Methocha ichneumonides IDN - 2 1 
Acrididae, Ort. Omocestus haemorrhoidalis Lille Lynggræshoppe CR 14 1 
Rel. Sjælden (11) 
Chrysomelidae, Col. Chaetocnema picipes IDN LC 4 1 
Formicidae, Hym. Formica cunicularia Brun Slavemyre - 7 11 
Mutillidae, Hym. Myrmosa atra Sort Fløjlsmyre  10 1 
Gnaphosidae, Ara. Micaria fulgens Skovmyre-Edderkop NT 14 1 
Cicadellidae, Hem. Eupelix cuspidata Fladhovedcikade - 16 2 
Lygaeidae, Hem. Geocoris grylloides IDN - 21 1 
Theridiidae, Ara. Asagena phalerata Smuk Voksedderkop LC 21 1 
Mutillidae, Hym. Smicromyrme rufipes Sølvfløjlsmyre - 26 1 
Formicidae, Hym. Formica rufibarbis Rød Slavemyre  29 11 
Lygaeidae, Hem. Pterotmetus staphyliniformis IDN - 38 1 
Salticidae, Ara. Aelurillus v-insignitus V-Mærket Hoppekop LC 63 3 
Hist og her (3) 
Formicidae, Hym. Formica truncorum Stubmyre  22 5 
Formicidae, Hym. Myrmica sabuleti Hedestikmyre - 47 22 
Pentatomidae, Hem. Sciocoris cursitans Lille Kranstæge LC 82 1 
Ukendt (2) 
Sphecidae, Hym. Podalonia affinis IDN  4 1 
Crabonidae, Hym. Trypoxylon attenuatum IDN  12 1 

 

De almindeligere arter er samlet i Tabel 3, dvs arter som på FON beskrives som ”almindelige i Danmark”. Som det ses 
af Tabel 3’s næstsidste søjle, så er det en meget bred gruppe, da det dækker alt – lige fra de allermest talrige og 
udbredte arter over til arter, der faktisk kun er fundet ret få gange, men hvor fagpersoner inden for denne artsgrup-
pe alligevel regner dem for ”almindelige”. Således er de 7 øverste arter i Tab. 3 alle kun fundet på under 25 lokalite-
ter i Danmark i nyere tid (2009-18). 

Medieomtale: 

Nationalpark Mols Bjerge ønskede at gøre offentligheden opmærksom på det særlige potentiale for kendt og ukendt 
biodiversitet i Mols Bjerge og lignende naturtyper i nationalparken – der nok især er på særlige insekter mere end 
særlig flora. Samtidig var fundet gjort i det nystartede og af offenligheden endnu ret ukendte Basballe-projekt i sam-
arbejde med Den Danske Naturfond. 

Nationalpark Mols Bjerge aftalte og udformede derfor – med Jens Thorving Andersen og Den Danske Naturfond – en 
pressemeddelelse på dette fund af en ny art sammen med andre sjældenheder. TV2OJ var først ude og lavede et 
indslag til aftennyhederne, jf Tabel 4, sm m et opslag med videosekvenser på deres hjemmeside. Dernæst lavede de 
en artikel til Ritzaus Bureau, som fik en enorm gennemslagskraft i både lokale, regionale og nationale aviser og net-
aviser. Det var noget uventet og en pudsig oplevelse, da der jo jævnligt bliver fundet nye arter i Danmark. 

Da artsnavnet følger FON, kan brugere på FON lave direkte opslag på hver af arterne her, fx se hvilke landsdele arten 
er fundet i, særlige udbredelsesformer (fx alene langs kysterne) eller arter, hvor størstedelen af fundene er enten nye 
eller gamle fund. 
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Tabel 3: Oversigt over de ”almindelige arter” fra 5 døgns fældefangst i 6 x 6 faldfælder, rangordnet (aftagende) efter ”antal lokaliteter på 
FON 2019-2018” (næstsidste søjle). – Forkortelser: IDN (intet dansk navn). FON (fugleognatur.dk). Ara. (Aranea), Der. (Dermaptera), Col. 
(Coleoptera), Hym (Hymenoptera), Hem. (Hemiptera), Opi. (Opiliones), Ort. (Orthoptera).  

 Videnskabeligt navn Dansk navn IUCN-
RL 

FON 
2009-18 

Antal indv. 
i denne us 

FON 2009-2018 (1-60 lokaliteter): 
Chrysomelidae, Col. Longitarsus pratensis IDN LC 9 1 
Andrenidae, Hym. Panurgus calcaratus Lille Strithårsbi  13 12 
Gnaphosidae, Ara. Zelotes petrensis IDN LC 13 2 
Pompilidae, Hym. Episyron rufipes Rødbenet Vejhveps  17 1 
Brentidae, Col. Apion rubiginosum IDN LC 19 1 
Carabidae, Col Synuchus vivalis Lille Kamløber - 20 2 
Formicidae, Hym. Lasius psammophilus Sandjordsmyre - 24 33 
Carabidae, Col Poecilus lepidus Smuk Metaljordløber NT 27 1 
Lycosidae, Ara. Pardosa palustris IDN LC 27 8 
Cicadellidae, Hem. Deltocephalus pulicaris Brunplettet Småcikade - 29 1 
Brentidae, Col. Apion rubens IDN LC 30 1 
Lygaeidae, Hem. Macrodema microptera IDN - 31 1 
Tiphiidae, Hym. Tiphia femorata IDN - 34 1 
Curculionidae, Col. Rhinoncus castor IDN LC 38 2 
Tenebrionidae, Col. Melanimon tibialis Lille Klitskyggebille LC 52 1 
Salticidae, Ara. Pellenes tripunctatus Treplettet Springedderkop LC 59 1 
Carabidae, Col. Syntomus foveatus Bronzestumpløber LC 60 1 
FON 2009-2018 (61-160 lokaliteter): 
Sphecidae, Hym. Podalonia hirsuta Stor Sandhveps - 68 2 
Sphecidae, Hym. Podalonia hirsuta Stor Sandhveps  69 3 
Formicidae, Hym. Tetramorium caespitum Græstørvmyre - 72 21 
Carabidae, Col. Broscus cephalotes Sandgraver LC 101 1 
Linyphiidae, Ara. Bathyphantes gracilis Alm. Dværgbaldakinspinder LC 112 1 
Carabidae, Col. Calathus melanocephalus Rødbrystet Torpedoløber LC 115 1 
Lycosidae, Ara. Alopecosa barbipes Klitkæmpejæger  123 2 
Carabidae, Col. Calathus fuscipes Stor Torpedoløber - 143 4 
Formicidae, Hym. Formica fusca Sort Slavemyre  144 12 
Acrididae, Ort. Myrmeleotettix maculatus Køllegræshoppe LC 146 3 
Sphecidae, Hym. Ammophila sabulosa Alm. Sandhveps  146 2 
Curculionidae, Col. Strophosoma capitatum IDN LC 150 1 
Linyphiidae, Ara. Linyphia triangularis Alm. Baldakinspinder  155 1 
FON 2009-2018 (>160- lokaliteter): 
Carabidae, Col. Harpalus rufipes Håret Markløber LC 176 1 
Miridae, Hem. Phytocoris varipes IDN - 184 1 
Pompilidae, Hym. Anoplius viaticus Alm. Vejhveps - 190 3 
Lycosidae, Ara. Arctosa perita  Klitgraveedderkop  191 1 
Melittidae, Hym. Dasypoda hirtipes Pragtbuksebi  241 2 
Phalangiidae, Opi. Mitopus morio Stor Skovmejer  246 3 
Curculionidae, Col. Sitona lineatus Stribet Bladrandbille LC 274 1 
Phalangiidae, Opi. Phalangium opilio Hornmejer - 337 12 
Forficulidae, Der. Forficula auricularia Almindelig Ørentvist  371 1 
Carabidae, Col. Cicindela hybrida Brun Sandspringer LC 427 10 
Coccinellidae, Col. Coccinella septempunctata Syvplettet Mariehøne - 2000 1 
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Tabel 4: Oversigt over den pressedækning som undersøgelsen og dens fund fik i lokal, regional og national presse. 
Medie Dato Link eller bemærkninger 

Nationalpark Mols Bjerge – 
pressemeddelelse sm m Den 
Danske Naturfond 

5. nov. 
2018 

 

TV2-Østjylland – aftennyhe-
derne, 19:30 

6. nov. 
2018 

Ny art for Danmark fundet i projektområde Basballe på DDNF’s arealer. – Interview m. stude-
rende Jens Th. Andersen & Jens Reddersen i Basballe på åstedet.  

TV2-Østjylland - hjemmesiden 
Ny hvepseart fundet – som at 
vinde i Lotto. 

6. nov. 
2018 

LINK 

DR P4-Eftermiddag, Østjylland 7. nov. 
2018. 

Ny art for Danmark fundet i projektområde Basballe på DDNF’s arealer. – Telefon-interview 
m. studerende Jens Th. Andersen & Jens Reddersen. 
 

DR P3-Morgen:  8. nov. 
2018 

Ny art for Danmark fundet i projektområde Basballe på DDNF’s arealer. – Interview m. stude-
rende Jens Th. Andersen i Basballe på åstedet.  

Jyllandsposten – JP Aarhus 9. nov. 
2018 

 

Ritzau-telegram Medio 
nov. 

Ny dansk hvepseart fundet i Mols Bjerge: Djurslandsposten, Randers Amtsavis, Ebeltoft 
Folketidende, Aarhus Stifttidende, Adresseavisen Syddjurs, Midtjyllands Avis, Nordjydske 
Stiftstidende, Flensborg Avis, Jyllandsposten Århus, Herning Folkeblad – dertil endnu flere 
mediers netnyheder, fx Information.dk, Kristelig Dagblad.dk, Bornholms Tidende og BT.dk.  

DR P1 Morgen – Naturen 
Netop Nu. 

15. nov. 
2018 

Ny art for Danmark – fundet i Nationalpark Mols Bjerges projektområde Basballe. WOW!!! 
Men hvor vildt er det egentlig med fund af nye arter? Siden år 2000 fundet ca. 2000 ny arter, 
sv.t. 1 ny art ca. hver 3die dag. Hvordan det? Interview m Jens Reddersen 

Facebook – Nationalpark Mols 
Bjerge 

12. nov. 
2018 

 

Nyhedsbrev (email) National-
park Mols Bjerge 

15. dec. 
2018 

LINK 

 

 

DISKUSSION 

De fremlagte resultater behøver ikke nogen større diskussion. Undersøgelsen var fra starten kun tænkt som et øvel-

sesprojekt på JTA’s studium, som kunne give et kort indblik i den særlige varme- og tørketålende insektfauna, som 

Mols Bjerge er kendt for, og i Basballe-trekantens sandpletter kunne få testet deres hårdførhed. Det fik de så i helt 

særlig grad i den tørre og varme forår-sommer 2018. 

Undersøgelsen fremlægges således alene for at – i et praktisk eksempel – at demonstrere den store og delvist uop-

dagede leddyrs-biodiversitet, som rummes Mols Bjerge og lignende områder (fx Feldballe Bakker, BiodiverCity-

arealerne fra Øer/Kobberhage bagom Ebeltoft C til Egsmark, Jernhatten). Dette potentiale er jo igennem mange år 

demonstreret gennem intensive indsamlinger på Molslaboratoriet, kun 2-3 km øst for Basballe-området. Alligevel 

fandtes her en del arter, ikke tidligere fundet på Molslaboratoriet. 

Den nye art for Danmark vurderes som formodentlig sjælden i landet. Men nu den er kendt fra Danmark, vil den 

lettere blive fundet og korrekt identificeret fremover. Det er næppe noget tilfælde, at den nye art var en årevinget 

(Hymenoptera). Der er fundet ca. 2000 nye arter i Danmark i perioden 2000-2016 (næsten 1 hver 3die dag: Skipper 

2018), og han anfører især tre årsager hertil – (1) klimaændringer, (2) øget transport og indførte arter der etablerer 

sig og (3) øget aktivitet og bedre bestemmelsesmuligheder for ”feltbisser”. 

Allearter.dk har registreret 35.254 arter i Danmark og heraf udgør insekterne over 18.000 arter – og her er Diptera og 

(netop) Hymenoptera langt størstedelen, hhv. 4.956 og 4.558 arter. Hymenoptererne kan være meget små og regnes 

traditionelt for svære og med svært tilgængelig bestemmelseslitteratur – det er således også i særklasse den danske 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/ny-hvepseart-fundet-som-vinde-i-lotto
https://mailchi.mp/81d1ad855cc1/zbw9gcu88c?fbclid=IwAR3fVlN4Qs5oEEZqFORLF0mwtQfSV73I29nueu9Xkd5zN-f1o2Ho6nzr65s
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organismegruppe, hvor der er beskrevet flest helt nye arter fra Danmark – hidtil ukendt for videnskaben i hele ver-

den (76 arter siden år 2000, Skipper 2017). 

indtil 2016-17, hvor Basballe-projektet og dets undersøgelser  startede, var hele dette område næsten ubeskrevet ift 

biodiversiteten i de sidste 50 år - på nær floraen i en række Novana-flora-prøvefelter på den østlige hede. Det er bl.a. 

med denne lille undersøgelse med al ønskelig tydelighed demonstreret, at arealerne rummer velbevarede elementer 

af de gamle, varme, tørre lysåbne naturtyper, som har vist sig at rumme overlevet rig insektfauna fx på Molslabora-

toriet lige i nærheden. Det illustrerer således også på glimrende vis det store perspektiv, der ligger i sikring og udvik-

ling af naturbeskyttelsen på arealerne, og i at binde dette og lignende arealer sammen til større sammenhængende 

levesteder i høj kvalitet. De blottede sandpletters ekstreme miljø kan således rumme særligt hårdføre og tilpassede 

arter. Floraen på de samme sandpletter undersøges pt også af Den Danske Naturfond (Louise Imer Nabe-Nielsen, 

pers. komm. 2018). 

Faldfælder er en nem og billig måde til at samle rigtig mange dyr ind, men dyrene dør jo. Metoden skal således an-

vendes med omtanke og etik. 

 

TAK 

Lodsejerne takkes for adgang til deres arealer (Den Danske Naturfond & familien Hauge-Bünger). Tak til Kåre Würtz 

Sørensen, Mathias Holm og Hjalte Kjærby for hjælp med identifikation af dyrene, og specielt tak til Jeroen de Rond 

(NL) for identifikation af Isobrachium nigricorne. Tak til Molslaboratoriet for lån af fælder og netkurve. Tak til Nicole 

Wolter for stor hjælp og inspiration til pressearbejdet.  
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