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OM MUS OG MOTORVEJE 

EU's direktiv om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter ligger danskerne 
meget på sinde. I hvert fald har den danske 
miljøminister underskrevet en bekendt
gørelse om udpegning af beskyttelsesområ
der, men direktivet fastlægger også en be
skyttelse af en række dyrearter. Dette er 
måske en detalje, der blev overset under de
batten om udpegning af habitatområder. 

I Danmark findes blandt de EU-beskytte
de dyr en museart, hasselmusen, der tillige 
er omfattet af den nyligt- af miljøministeri
et- udgivne Rødliste 1997. Hasselmusen er 
optaget under kategorien »sårbar«, som om
fatter arter med en så negativ bestandsud
vikling eller med så begrænsede bestande, 
at de er i fare for at blive akut truede i nær 
fremtid. 

Hasselmus findes her i landet typisk i de 
gamle skovegne, og engelske undersøgelser 
tyder på, at den er indikator for gam
melskov. Den spredes meget dårligt, har en 
lav reproduktionsrate, men kan blive ældre 
end de fleste andre småpattedyr. Den findes 
i ret få bestande på Sjælland og i Østjylland, 
og desuden findes den på Fyn specielt i sko
vene nord for Svendborg. Netop igennem 
dette område planlægger Vejdirektoratet at 
føre en motorvej, der skal forbinde Odense 
og Svendborg, og netop de skove og skov
bryn, hvor hasselmusene har et af sine dan
ske kærneområder vil - uanset linieforløb -
blive meget kraftigt berørt. 

Nu skulle man ikke synes, at en lille mus 
vil kunne vælte et helt motorvejslæs, men 
EU's direktiv 92/ 43/EØF bilag IV litra a er 
faktisk ganske klart: der er forbud mod be
skadigelse eller ødelæggelse af de i direkti
vets artikel 12 nævnte arters yngle- eller ra
steområder. De linieføringer, der er fremlagt 
af Vejdirektoratet, er i åbenlys modstrid 
med direktivet, så med mindre danske poli
tikere vil begå EU lovbrud, er konklusionen 
lige så klar: om igen! 

Red. 
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Kegle-Vokshat (Hygrocybe conica) er en af de 13 arter af vokshatte, som er fimdet 
på overdrevet nord for Hestedamshoved på nordsiden af Grejs Ådal. Denne art er 
temmelig almindelig og kan også findes i klitter, løvskove og på ugødede græs
klædte arealer. Vokshattene er med deres hvide, gule, røde eller grønne farver nogle 
meget smukke svampe. 
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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 1999 

Lørdag den 8. maj 1999 kl. l O afholdes generalforsamling på Alrø Cafe, Alrøvej 380, Alrø, 8300 
Odder (tlf. 86552020). 

Der indledes med kaffe og rundstykker for egen regning. Tilmelding til kaffen senest 6. maj til 
Ernst Torp, tlf. 75871254. 

Dagsorden. 
l. V al g af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
4. Forslag fra medlemmer drøftes. 
5. Valg af bestyrelse. På valg er Jane Anderson, Helge Walbovd og Eiler Worsøe. 

6. Valg af revisor. På valg er Toke Skytte. 

7. Eventuelt. 

Ekspedition til Alrø 
Efter generalforsamlingen foretages en fælles ekskursion. Da vi mangler væsentlige konkrete 

oplysninger om landskabet, vil turen få opdagelsesrejsens karakter. Hvor man i gamle dage kom til 
øens sydvestlige hjørne, Egehoved, med skib fra Horsens, har man siden 1937 kunnet køre ad en 
dæmning fra fastlandet til Alhage på østenden. Alhage vil da også blive hovedmål med sit fugletårn 
og sine strandenge med udsigt over sværmen af småholme, Pallerne, og det rige fugleliv. Vi 
benytter lejligheden til at undersøge øens skovområde, Boesmose, syv hektar, som er delt mellem 
øens ti gårde, og hvad der ellers måtte fange vor interesse. Er der mere tid, ser vi på fastlandets kyst 
for eksempel ved Sondrup Strand 

Litteratur: 

Dybbro, Tommy & Søren Olsen, 1996: Fuglelivets hvor og hvornår. København. Pp. 178-179. 
Trap, J.P., 1963: Danmark. 5. udg. Århus Amt. Bind VID. l (19). Pp. 352-354. 
Wind, Peter, 1990: Oversigt over botaniske lokaliteter. 7. Århus Amt. Pp. 231-232. 

E. W. 

Ekskursion til Jelling Østerskov 16. maj 1998 
Efter generalforsamlingen kørte man til Jelling Østerskov. Vi gik gennem skoven til overdrevet 

ved Hestedamshoved, hvor frokosten blev indtaget på den sydvendte skrænt med udsigt over Grejs 
Ådal. Derefter fortsatte man østpå gennem Kirkeskoven til vældområdet ved foden af Troldknap
pen. Man undersøgte faunaen i nogle af de små, rene skovbække. Derefter gik vi gennem den øst
lige del af vådområdet, fulgte de små stier til Troldknappen og videre nordpå til den øst-vestgående 
skovvej, som vi fulgte tilbage til udgangspunktet. Turen var begunstiget af fint solskinsvejr. E. T. 

Jelling Skov står ovenfor og på Grejs Ådalens nordside. De øvre dele består af løvskov med 
Bøg som dominant, mens der stedvis forekommer rene beplantninger af nåletræer især i de centrale 
dele og stedvis på den tørre del af skråningerne mod Grejs Å. I de lavere dele mod åen optræder dels 
skræntskov dels sumpskov, hvor der udspringer flere væld med fraførende bække med tilløb til 
Grejs Å. 

Fugtigheden i jordbunden i og omkring vældområderne bl.a. i Troldknapvældet samt i de 
fraførende bække giver grobund for en artsrig fugtigbundsflora med bl.a. Eng-Kabbeleje (Caltha 
palustris), Alm. Mjødurt (Filipendula ulmaria), Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) og 
Krybende Læbeløs (Ajuga reptans), samt Firblad (Paris quadrifolia) og Ægbladet Fliglæbe (Listera 



ovata). På de lerrige skrænter, der omgiver vældområdet, optræder sjældenhederne Druemunke 
(Actaea spicata), Finger-Star (Carex digitata) og Nikkende Flitteraks (Me/ica nutans). På en lyså
ben plet, hvor skoven har naturskovspræg, optræder en stor bestand af Dansk Høgeurt (Hieracium 
danicum), der tilhører Bjerg-Høgeurtgruppen (sect. Alpestria) og karakteriseres ved at være uld
håret, på et af sine få voksesteder. På den stejle skrænt ovenfor Troldknapvældet vokser en mindre 
bestand af Rederod (Neottia nidus-avis) i dyb skygge under gamle bøgetræer. Peter Wind. 
Af fugle blev ved Troldknapvældet set et par Kernebidere, som ivrigt skældte ud, - formentlig et 
ynglepar. J.W.J.- Af sommerfugle blev set mange Sømplet hanner, Aurora, Citronsommerfugl m.fl. 
I de små bække ved Troldknappen blev fundet følgende vårfluer: Rhyacophila fasciata, Agapetus 
fuscipes, Wormaldia occipita/is (larve og puppe), Crunoecia irrorata (huse med larver), Silo palli
pes og Serieostarna personatum. Slørvinger: Leutra hippopus, Leutra nigra og Nemaura jlexuosa. 
Døgnfluer: Siphlonurus aestivalis (Han fanget ved Hestedamshoved). V.M. & J.W.J. 

V.M. fangede 26 billearter (13 familier). Blandt disse kan nævnes Ceutorhynchus pervicax. 

Generalforsamling på Jelling Kro 16. maj 1998 
l .  Til dirigent valgtes Viggo Mahler. Han konstaterede, at der var indkaldt lovligt allerede i januar. 
Generalforsamlingen skulle have været på Skovdal Kro, men måtte på grund af et større arrange
ment i sidste øjeblik flyttes til Jelling Kro. Alle tilmeldte var dog underrettet herom. 
2. Derefter aflagde formanden Ernst Torp beretning og udtalte bl. a.: 

I år skal I være hjerteligt velkommen til generalforsamling på Jelling Kro. Det er 39 år siden, vi 
sidst havde generalforsamling på Jelling Kro med en efterfølgende travetur gennem Jelling Skov til 
Fårup Sø. Det var den 21. juni 1959, den første generalforsamling, som jeg deltog i, men mærkeligt 
nok står der ikke et ord om den i Flora og Fauna Der er ellers i de gamle hæfter beretninger om de 
fleste generalforsamlinger og ekskursioner. I Albert Jensens tid havde foreningen flere generalfor
samlinger i Jelling og efterfølgende ekskursioner i Grejs Ådal. Det kan man læse om i de gamle år
gange af Flora og Fauna. 

Vores vigtigste opgave er udgivelsen af Flora og Fauna. Vi skal kun holde ekskursioner, hvis vi 
har noget helt specielt at byde på, f. eks. som på de ølejre, vi tidligere har afholdt på Endelave og 
Livø, men måske skulle vi overveje, om det snart igen er tid til et symposium, om ikke før så i for
bindelse med foreningens 90 års jubilæum i 200 l ! 

For Flora og Fauna har 1997 været et virkeligt godt år. For første gang siden 1975 udkom der 4 
hæfter, og endnu bedre: De kom ud til tiden. Omfanget på l 08 sider er meget tilfredsstillende. Det 
bør ligge omkring 100, under hensyn til foreningens økonomi. I de tre af hæfterne blev trykt 
farvebilleder. 

Vi har et fremragende redaktørteam, men selv den bedste ansvarshavende redaktør kan ikke trylle. 
Foruden økonomien er følgende faktorer meget afgørende: Vi skal sørge for, at der kommer en lind 
strøm af gode, velgennemarbejdede artikler. Her skal alle bestyrelsesmedlemmer hjælpe ved at få 
forfatterne til at skrive og ved at sende artiklerne til Flora og Fauna, det tidsskrift, hvor man også vil 
kunne læse artiklerne med udbytte om l 00 år. Forfatterne skal være indstillet på at tage imod forslag 
til forbedringer. De skal være hurtige til at ekspedere artiklen tilbage til redaktionen. Det er 
ødelæggende for rytmen i hæfternes udgivelse, hvis forfatteren på den måde forsinker sin egen 
artikel. 

Hertil kommer så det økonomiske. Medlemskontingenterne kan langt fra dække trykningen af 
Flora og Fauna. Derfor må der til så mange artikler som muligt skaffes penge fra anden side. Her 
bliver de potentielle muligheder næppe udnyttet i fuldt omfang. Det gælder om at bruge fantasien og 
så simpelthen prøve med en ansøgning. Man kan ikke få mindre end et nej. 



Tilskuddet pr. side bør sættes rimeligt højt. 
I 1997 søgte vi efter nogle års pause på ny tipsmidlerne gennem Undervisningsministeriet, og få 

dage efter generalforsamlingen fik vi brev fra selve ministeren med meddelelse om, der var bevilget 
10.000 kr til Flora og Fauna. Vi har naturligvis søgt igen i år. Resultatet skulle foreligge her sidst i 
maj. Naturligvis håber vi, at de 10.000 kr. må blive et årligt beløb, så vi atter på indersiden af 
omslaget kan skrive: "Flora og Fauna udgivet af Naturhistorisk Forening for Jylland med støtte fra 
Undervisningsministeriet", - sådan som det altid stod i gamle dage. 

Som sædvanligt har vi fået det traditionelle tilskud på l 000 kr fra Århus Kommune. I den nye 
ansøgning prøver vi at få det hævet til 2000 kr, så det kan dække trykningen af 4 sider, men det 
lykkes dog næppe. 

Til slut vil jeg takke redaktionen og bestyrelsen for et udmærket samarbejde. Jeg vil i år bringe en 
særlig tak til Flemming Thorning-Lund, som er på valg, men som har ønsket at udtræde af 
bestyrelsen efter 12 år som næstformand. Flemming har repræsenteret foreningen på bedste måde i 
Nordjylland og har i flere tilfælde været behjælpelig med legatansøgninger bl.a. til Aage V. Jensens 
Fonde. Rigtig mange tak for din indsats. Vi kommer til at savne dig. Bestyrelsens medlemmer gør et 
stort og ulønnet arbejde for at skabe så gode muligheder, som det lader sig gøre, for det 
hæderkronede blad Flora og Fauna. For den indsats må man i det mindste kvittere med en stor tak. 

3. Kassereren havde forfald, hvorfor regnskabet, der var godkendt af revisorerne og som forelå 
med tre bilag, blev delvis forklaret af formanden og Helge Walhovd. Den meget store post til tryk
ning skyldtes, at der i 1997 var betalt for seks hæfter. Der vil så tilsvarende blive færre i 1998. 
4. Der er ikke indgået forslag fra medlemmerne. 
5. På valg er Ernst Torp og Flemming Thorning-Lund. Ernst genvalgtes. Flemming ønskede 
efter 12 år i bestyrelsen at holde, særligt fordi han bor så langt væk. Han har dog lovet at hjælpe, 
hvor han kan. 

I stedet valgtes- på forslag af Jens - biolog Peer Høgsberg, Randbøl. 
6. Nina Rehfeldt genvalgtes som revisor. 
7. Der er ingen indlæg under eventuelt. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30, hvorefter der var ekskursion. 

Kontingent 1999 
er 

Eiler Worsøe 

125 kr. for personlige medlemmer/abonnenter og 
150 kr for institutioner. 

Beløbet bedes venligst indbetalt snarest 
og senest l. februar 1999. 

Betalingsfristen bedes nøje overholdt. 
Tak! 



Skovblåfuglen Celastrina argiolus (L.) 
En dagsommerfugl under fortsat udbredelse i Danmark 

Svend Kaaber 
Digtervænget 2 
8000 Aarhus C 

The Holly Blue (Celastrina argiolus (L.))- a butterfly under continuing expansion 
in Denmark 

Over the last fifty years the Holly Blue has extended its breeding aæa in Denmark 
Prior to 1939 i t occurred in separate areas in Jutland, Zealand, and the southeastern is
les in the Baltic Sea. Since then it has extended its range over the remaining parts of 
Denmark The spread has mainly taken place in warm summers in which a second 
brood developed. Since 1993 a regular second generation has enabled the species to 
en ter several cities in western Denmar k, northernmost in Aarhus and Randers. As an 
urban species in Denmark it has adopted other host plants than the usual alder buck
thorn (Rhm11111ts Jrrmgula) and bog bilberry (Vaccinium uliginosum), and oviposition has 
been observed mainly on ivy (l/ex) and holly (Hedern). Since 1997 a corresponding ex
pansion is also taking place in eastern Denmark to the central areas of Copenhagen. 

Forfatteren til denne artikel har siden 1964 
boet i Aarhus i et villakvarter, der ligger i 
en grøn enklave midt i byen. Under 
havearbejde l. maj 1995 fik jeg øje på en 
nyklækket hun af Celastrina argiolus, som 
solede sig på en skvalderkål (Aegopodium 
podrzgraria). Jeg havde ikke tidligere iagtta
get arten i byen, og eksemplaret blev der
for behørigt fotograferet (fig. 1). Senere på 
sommeren fløj arten påny i haven; 29. juli 
var der to hanner, hvoraf den ene viste ter
ritorialadfærd ved fra et gammelt æbletræ 
at jage den anden bort. I 1996 optrådte ar
ten påny i to kuld i haven, og gennem for
sommeren kunne man også se den flyve 
omkring i byens gader og parker, ofte højt 
oppe omkring trækronerne. I eftersomme
ren fløj arten især om de gamle blomstren
de vedbend (Hedem helix) på universitetets 
gule bygninger. Også i 1997 og 1998 har 
den været et iøjnefaldende element i byen 
i sine to kuld. I samme tidsrum har som
merfuglen også vist sig i andre større dan
ske byer, i Odense fra 1993, og fra 1997 og
så København. 

Artens iøjnefaldende fremgang er et 
glædeligt modstykke til den tilbagegang, 
som har præget mange andre danske dag-
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sommerfugle gennem de seneste tre årtier 
(Kaaber & Nielsen 1988; Stoltze 1996) . 
Fremgangen er dog ikke af ny dato, da 
man allerede siden slutningen af 1930'erne 
har kunnet registrere, hvordan sommer
fuglen har vist sig stadig flere nye steder. I 
den danske litteratur har artens ekspan
sion ikke været omtalt nærmere, ikke en
gang i den nyeste håndbog (Stoltze 1996). 

Hensigten med denne artikel har derfor 
været at samle de mange danske faunisti
ske oplysninger om arten - dels fra littera
turen, og dels fra forfatterens eget kartotek 
- til en helhed for at få et indtryk af de fak
torer, som ligger bag den spredning, som i 
disse år får sommerfuglen til at etablere 
sig i større danske byer. 

SKOVBLÅFUGLENS DANSKE 
UDBREDELSE OG FLUKTUATIONER 
MELLEM 1850-1998 
Det moderne sommerfuglefaunistiske ar
bejde kan her i landet føres tilbage til mid
ten af 1800'tallet. Omkring 1860 overtalte 
fagentomologen, den senere professor l. 
C. Schiødte, København således ama
tørentomologen, den senere overlærer 
Vincens Strøm i Odense til at udarbejde en 

l 



Fig. l. Hun af skovblåfugl (Celnsfrinn nrgiolus). Aarhus, l. V. 1995 (S. Kaaber fot.). 

A Holly Blu e femn/e i11 the city of Anrhus, Mny l, 1995. 

oversigt over de danske sommerfugle. 
Den første oversigt, som omfattede dag
sommerfuglene og de såkaldte sværmere 
og spindere, udkom i 1866. I denne næv
nes skovblåfuglen kun fra to områder af 
Danmark, Rye-egnen i Midtjylland og det 
nordøstlige Sjælland (Strøm 1866). 

I de følgende årtier voksede interessen 
for at indsamle insekter, og især omkring 
århundredskiftet, hvor de første danske 
naturhistoriske foreninger blev stiftet, tog 
det sideløbende faunistiske arbejde med 
at indsamle og registrere oplysninger for 
alvor fart (Kaaber 1982). Omkring 1940 
var arbejdet så vidt fremskredet, at der 
blev gjort et første forsøg på at give et ri
meligt detailleret billede af de såkaldte 
storsommerfugles udbredelse (Hoffmeyer 
& Knudsen 1938). På dette tidspunkt var 
skovblåfuglen stadig en lokalt udbredt art, 
hvis danske udbredelse bestod af to ad
skilte forekomstområder (fig. 2A). Det 

2 

vestlige omfattede et stort område af Jyl
land til nord for Limfjorden, med en vest
grænse i Midtjylland svarende til isrands
linjen fra den sidste nedisningsperiode. 
Det østdanske område omfattede en ræk
ke lokaliteter i Nord- og Østsjælland samt 
Møn, Lolland, Falster og Bornholm. 

I de nordlige dele af Jylland og på Sjæl
land var sommerfuglens habitat skovmo
ser. Klækninger af artens larve fra Nord
sjælland havde allerede tidligt vist, at den 
der, ligesom på den skandinaviske halvø, 
levede på mosebølle (Vaccinium uligino
sum) (Haas 1874-1875). I den sydlige halv
del af det jyske forekomstområde var ar
ten derimod knyttet til fugtige kratskove 
og tørre egekrat på mager jord, hvor mo
sebølle ikke fandtes. Der levede larven 
øjensynlig på tørst (Rhanmus frangula), li
gesom i Slesvig, Holsten og det nordvestli
ge Tyskland (Warnecke 1956). I det sydøst
lige Danmark var artens habitater skov-



bryn og kratskove på frodig jord; hvilket 
antyder, at arten i dette område ud over 
tørst også levede på andre tidligtblom
strende buske. I de litterære kilder fra den
ne periode fremgår det, at arten næsten 
overalt i sit danske forekomstområde op
trådte enkuldet med flyvetid i maj-juni. 
Oplysninger om et sommerkuld stammer 
næsten udelukkende fra Sydjylland (Poul
sen 1906; Wolff 1935; Worm-Hansen 1939) 
og fra Møn, Lolland og Bornholm (Hoff
meyer & Knudsen 1937; Garde 1933, 1945; 
Nielsen 1940). 

Artens ekspansion i perioden 1939-1960 
De første tegn på en ekspansionstendens 
blev registreret i 1939, da arten blev fundet 
på Fyn i sit sommerkuld, først i Kirkeby 
skov (Groth 1940) og lidt senere i Svannin
ge bakker (Larsen 1939). I de følgende år 
viste den sig andre steder på Sydfyn, hvor 
den hurtigt blev almindelig i Snarup mose 
(Pedersen & Sørensen 1948). På samme tid 
blev arten også for første gang fundet i 
Sydsjælland, i Knudskov l. august 1940 
og igen i 1941 . Disse nyfund antydede, at 
artens spredning var udgået fra Lolland 
og Falster, hvor den i dette tidsrum blev 
fundet adskillige nye steder (fig. 2B). På 
Borreby lyng, hvorfra den havde været 
kendt siden 1935 (Pedersen 1944), optråd
te den både i 1939 og de følgende år i to 
kuld (Olsen 1941; Larsen 1941). 

I slutningen af 1940'erne fortsatte skov
blåfuglen sin spredning på øerne. Både på 
Fyn og Sjælland dukkede den op på vel
undersøgte lokalitete1� som den ikke før 
havde været kendt fra. Fra det sydlige Fyn 
bredte den sig i disse år i sit sommerkuld 
videre mod nord og øst. 12. juni 1949 blev 
et eksemplar fundet ved Hesselagergård 
på Østfyn, 23. juli 1949 så C. S. Larsen ar
ten ved Agernæs på Nordfyn, og 13. au
gust 1950 blev den for første gang fundet i 
Lunge bjerge på Vestfyn. Samtidig blev 
den også i årene 1948-1951 fundet ved 
Bromme i Midtsjælland (Palm et al. 1982). 

I Jylland udvidede arten også sit områ
de i samme tidsrum. I 1941 blev den for 
første gang fundet vest for israndslinjen, i 
Stoubæk krat ved Haderup (Herman Po-

ulsen, Ørre). I 1940'erne blev den også 
konstateret på mange nye jyske lokaliteter 
inden for det hidtil kendte forekomstom
råde. I 1947 flyttede den sjællandske sam
ler Børge Johannesen til Sæby og begyndte 
at samle i det nordøstlige Vendsyssel, hvor 
arten også viste sig at være udbredt. På 
Læsø blev sommerfuglen derimod først 
konstateret langt senere, selv om der siden 
1934 havde været samlet insekter på øen 
af førstelærer Høgh-Jacobsen, Vesterø sko
le; men i 1958 blev arten konstateret i skov
området midt på øen under et besøg af 
den københavnske samler Ib Norgaard. 

I det følgende tiår, 1950-1959 blev arten 
overvejende meldt fra lokaliteter inden for 
det allerede nævnte forekomstområde. I 
den varme sommer 1959 optrådte arten 
påny i sit sommerkuld på Fyn. Samtidig 
blev et eksemplar af dette kuld også fun
det på Samsø, og i 1960 også på Ærø, hvor
fra den ikke tidligere var kendt. Fig. 2B vi
ser artens samlede danske udbredelse i 
denne periode. 

Artens ekspansion i perioden 1960-1989 
Omkring 1970 iværksatte Jan Calov, 
København en undersøgelse af de danske 
dagsommerfugle for at få indsamlet ajour
førte oplysninger om deres forekomst i 
årene efter 1959. Ud fra oplysninger fra 75 
samlere, suppleret med data fra fire af de 
lepidopterologiske foreningers kartoteker 
udarbejdede han i 1974 en række foreløbi
ge udbredelseskort for perioden 1960-
1972, som blev udgivet af Lepidopterolo
gisk Forening (Calov 1974). Undersøgel
sen blev ikke afsluttet, og de indsamlede 
data indgik senere i det danske atlaspro
jekt, se følgende afsnit. I samme tidsrum 
blev der også udarbejdet flere lokale som
merfuglefortegnelser, således for den fyn
ske øgruppe (Buhl & Krake 1967; Skou 
1977; Buhl et al. 1989), det nordvestlige 
Sjælland (Palm et al. 1982) og det nordlige 
Jylland (Knudsen 1979, 1989). 

Skovblåfuglens danske udbredelse mel
lem 1960-1989 er vist på fig. 2C. Kortet er 
tildels baseret på oplysninger fra de foran
nævnte kilder. Det viser, at artens udbre
delse kun ændrede sig lidt i forhold til den 
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foregående periode (fig. 2B). Den fortsatte 
dog sin spredning på Sjælland og i Jyl
land. I de velundersøgte sydsjællandske 
højmoser ved Holmegård og Broksø viste 
arten sig først midt i 1960'erne (ifølge M. 
Schhiter), og der fløj den i 1971 også i sit 
sommerkuld (Asbirk et al. 1973). I det 
nordvestlige Jylland blev arten konstateret 
i maj 1971 på Mors i Legind bjerge; i et 
plantageområde, som forfatteren havde 
undersøgt regelmæssigt siden 1957. I de 
følgende år og indtil 1979 var den hyppig 
der i sit forårskuld. 

Artens ekspansion siden 1990 
I årene 1990-1994 gennemførtes det stor
stilede Atlasprojekt Danmarks Dagsom
merfugle. Det skulle gennem en kombina
tion af feltundersøgelser over hele landet 
og en registrering af samlinger og litterært 
materiale give et ajourført billede af de 
danske arters nuværende og tidligere ud
bredelsesforhold. I løbet af perioden del
tog mere end 600 personer med oplysnin
ger, og nogle resultater er publiceret i po
pulær form (Stoltze 1996). De faunistiske 
data er i denne bog vist på udbredelses
kort, hvor arternes tidligere og aktuelle 
(dvs 1990-1994) udbredelse er anført med 
forskellige farver. Skovblåfuglens kort vi
ser kun ganske summarisk de oplysnin
ger, der hidtil er blevet omtalt i denne arti
kel. De mange data fra 1990-1994 bekræf
ter, at artens spredning over hele landet, 
som den afsluttede omkring 1970, er ble
vet fastholdt siden. For tiden forekommer 
den i alle landsdele, hvor dens naturlige 
habitater - skovmoser, lyse kratskove og 
egekrat - forekommer. Kun i et mindre 
område af Vestjylland syd for Limfjorden, 
på Fanø og Rømø samt på Anholt findes 
der ikke populationer af arten. Alle disse 
steder mangler sommerfuglens foretrukne 

Fig. 2. Forekomst af skovblåfugl (Celastrina argio
lus) i Danmark: (A) mellem 1860 og 1938, (B) fra 
1939-1959 og (C) fra 1960-1990. 

The distribution of the Holly blu e in Denlilark between 
(A) 1860-1938, (B) 1939-1959, and (C) 1960-1990. 



jyske værtsplante, tørst, også helt eller del
vis (Ødum 1969). 

Siden atlasprojektets afslutning har skov
blåfuglen, som allerede nævnt i indlednin
gen, indledt sidste fase i sin erobring af 
Danmark, nemlig en kolonisering af de 
danske byer. Her skaber det menneske
skabte miljø en række barrierer, som kun 
relativt få danske dagsommerfugle har 
været i stand til at overvinde. De første 
tegn på, at denne spredning var i gang, 
blev registreret på Fyn i 1993, hvor arten 
havde et udtalt hyppighedsår, også i sit 
sommerkuld. Den blev således fundet på 
en række nye lokaliteter, også i Odenses 
udkant (Bovin 1993). Både i august 1993 
og de følgende år fløj arten talrigt om ved
bend i Otterup på Nordfyn (Lykke 1996). I 
1995 fløj arten almindeligt i villahaver i 
Odense (Rasmussen 1996). I Øs�ylland 

. blev de første eksemplarer i Horsens set i 
august 1994, og i de følgende år har arten 
fløjet i byen i to kuld (E. Strandbæk). For 
Aarhus tyder de allerede nævnte iagtta
gelser på, at indvandringen til byen også 
er foregået i 1994 eller måske allerede i 
1993, da dens sommerkuld fløj ret hyppigt 
på Djursland. 

For at få et overblik over, hvor udbredt 
denne indvandring til de større jyske byer 
er, har jeg indsamlet oplysninger fra en 
række samlere. I Randers viste arten sig 
først i sommeren 1997, men har i 1998 
været almindelig der i to kuld (Sv. E. Han
sen, Kristrup) .  I Silkeborg har arten i en 
årrække fløjet ret almindeligt i byens ud
kanter, men kun i forårskuldet (Allan Hartz). 
Derimod er arten endnu ikke blevet iagt
taget inden for det egentlige byområde, 
hverken i Hobro (J. Chr. Schou), eller Aal
borg (J. Kr. Overgaard, Klarup). I somme
ren 1998 er den blevet set i Nykøbing på 
Mors (Svend Larsen, Søften). 

Også på Sjælland breder skovblåfuglen 
sig for tiden i de større byer. I sommeren 
1998 blev den iagttaget flere steder i Sla
gelse (J. Chr. Schou, Hobro). Inden for det 
store københavnske byområde foregår der 
for tiden en spredning, som svarer til iagt
tagelserne fra Aarhus. Efter de tilgængeli
ge oplysninger, herunder også fra inter-

nettet, begyndte denne indvandring i 
1997. Fra 1998 foreligger der oplysninger 
om talrig optræden på Amager og Frede
riksberg. Forhåbentlig vil artens indvan
dring til byerne øst for Storebælt blive be
handlet udførligt på et senere tidspunkt. 

FAKTORER BAG SKOVBLÅFUGLENS 
DANSKE SPREDNING 
Sommerfuglens spredning i Danmark si
den 1939 og den nylige indvandring til en 
række større danske byer kan tilskrives et 
samspil mellem tre faktorer. Den første 
faktor har været, at der inden for de sene
ste 50 år er opstået en lang række naturlige 
habitater over hele landet, hvor tørste
træet indgår som et naturligt vegetationse
lement Denne faktor har gjort det muligt 
for arten at brede sig i de forskellige lands
dele. Til illustration af artens indvandring 
på Fyn i 1939 kan det anføres, at man alle
rede i begyndelsen af 1930'erne indledte 
dræningen af det store sydfynske hede- og 
højmoseområde ved Snarup. Samtidig var 
kultiveringen af de store sydvestfynske 
lyngområder ved Svanninge, som blev 
påbegyndt i begyndelsen af dette århun
drede, stort set tilendebragt. Opvæksten 
af skov på de lette sydfynske jorder bevir
kede, at planter som birk og tørst bredte 
sig kraftigt i området (Andersen 1943). 
Også den intensiverede tørvegravning 
under Anden Verdenskrig og sideløbende 
dræning af andre store højmoser på øer
ne, Horreby lyng på Falster og Holme
gårds mose og Broksø mose på Sydvest
sjælland bevirkede, at sommerfuglen hur
tigt fandt sig godt til rette disse steder. 

Den anden faktor har været klimatisk i 
form af en række år med varme og lange 
somre, hvor arten fik mulighed for at ud
vikle et talstærkt sommerkuld i landsdele, 
hvor den ellers kun har et forsommer kuld. 
I Danmark har dette været tilfældet i år 
som 1917, 1937-1941, 1947-1950, 1959-
1960, 1968-1971, senest 1991, 1993-1998. I 
alle disse år foreligger der oplysninger om 
et sådant sommerkuld. 

En tredie faktor ligger øjensynligt i ar
tens ynglebiologi, hvor hunnen til æglæg
ning kræver en blomstrende værtsplante, 
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hvis frugter larven senere kan leve af (Will
moth 1990; Thomas & Lewington 1991) .  I 
Danmark, hvor arten overvejende er en
kuldet, har de bedst kendte værtsplanter 
hidtil været mosebølle og tørst, som begge 
blomstrer i sommerfuglens flyvetid. I det 
sydlige England, hvor skovblåfuglen er 
tokuldet, lægger forårskuldets hunner 
normalt æg på kristtorn (Ilex aquifolium), 
der også blomstrer tidligt, mens sommer
kuldets æg lægges på vedbend, som blom
strer i eftersommeren, og hvis bær modner 
i løbet af efteråret. Takket være disse værts
planter er arten i England en meget ud
bredt sommerfugl i byområder, selv inde i 
Londons centrum. Uden for de engelske 
byer og på steder, hvor de foretrukne 
værtsplanter ikke forekommer, kan arten 
om foråret benytte andre tidligtblomstren
de buske som rød kornel (Cornus sangui
nea), benved (Euonymus europaeus) og også 
tørst (Dennis 1977). Selv på steder, hvor 
disse værtsplanter ikke forekommer, kan 
arten opretholde en bestand på den ær
teblomstrede tornblad (Ulex europaeus) 
(Thomas & Lewington 1991) .  

I de varme danske somre, hvor arten har 
udviklet et sommerkuld, har hunnerne 
været henvist til at strejfe omkring i deres 
søgen efter egnede værtsplanter. Hvis der 
i området findes naturlige bevoksninger 
af gamle blomstrende vedbendplanter, 
som i Sønderhjørne på Sydvestfyn, hvor 
jeg i 1959 så dette sommerkuld flyve, vil 
denne plante blive anvendt. I andre dele af 
landet vil den være henvist til andre værts
planter. Fra Danmark foreligger der også 
iagttagelser af æglægning på kaprifolium 
(Lonicera periclymenum) og hedelyng (Cal
luna vulgaris) (Stoltze 1996), og 18. septem
ber 1998 kunne jeg iagttage, at en hun på 
Mols lagde æg på lucerne (Medicago sa
tiva), fig. 3. Hvis sommerkuldets larver i et 
sådant flyveår kan gennemføre udviklin
gen på afvigende værtsplanter, og ikke 
blot på vedbend, vil det følgende for
årskuld kunne etablerere sig på en af de 
almindeligt udbredte danske værtsplan
ter. På denne måde kan man forklare ar
tens etablering omkring 1940 på Fyn og i 
andre dele af landet, hvor der ikke fore-
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kommer større bestande af blomstrende 
vedbend. Kommende års iagttagelser og 
klækninger fra sådanne afvigende værts
planter vil kunne belyse dette problem. 

SKOVBLÅFUGLENS FREMTID SOM 
BYSOMMERFUGL I DANMARK 
I de danske byområder, som skovblåfug
len for tiden koloniserer, har arten indtil 
nu optrådt tokuldet. Her mangler også ar
tens sædvanlige danske værtsplanter. 
Hidtidige iagttagelser af æglægning fra 
danske byer har vist, at forårskuldets hun
ner på Nordfyn har benyttet kristtorn (Ilex 
aquifolium) og dværgmispel (Cotoneaster 
salicifolius) (Lykke 1996). I Aarhus kunne 
jeg i forsommeren 1996, men ikke de føl
gende år, iagttage æglægning på blom
strende solbær (Ribes nigrum) i min have 
og på en hunplante af kristtorn med gul
randede blade i en nabohave, hvor plan
ten heldigvis satte bær det pågældende år. 
I disse tilfælde har der været tale om vel
kendte alternative europæiske værtsplan
ter for sommerfuglen, solbær således i 
Finland (Marttila et al. 1990). Hunnerne 
fra sommerkuldet er flere steder på Nord
fyn (Lykke 1996), og også i Jylland (Aar
hus og Horsens) set lægge æg på vedbend; 
i Jylland kun på soleksponerede, ældre 
blomstrende planter. 

De hidtidige iagttagelser bekræfter såle
des indtrykket af, at arten i Danmark an
vender de samme værtsplanter som i an
dre vesteuropæiske storbyer, f.eks. Koln i 
Tyskland (Warnecke 1956), Amsterdam og 
Lelystad i Holland (Geraedts 1986) og 
London. De danske byer er også de nord
ligste i Europa, som arten er indvandret 
til. Indtil videre har denne indvandring 
været begunstiget af en række lange og 
varme sommerperioder, særlig i 1991, 
1993 og 1995-1997. Det er samtidig interes
sant, at den solfattige og kølige sommer i 
1998 ikke synes at have påvirket artens 
muligheder for at etablere sommerkuld. I 
1998 fløj dette kuld dog langt senere end 
ellers; i Aarhus og på det sydlige Djurs
land til midt i september. 

På længere sigt synes skovblåfuglens mu
lighed som dansk bysammerfugl at være 



betinget af villahavernes og parkernes ud
bud af egnede blomstrende værtsplanter. I 
Aarhus er der plantet enkelte kristtorn i 
mange villahaver. Hunplanternes mulig
hed for bestøvning og for bærdannelse ser 
dog ud til at være meget uregelmæssig, da 
denne er betinget af hanplanter i nærhe
den. Dette forhold vil sandsynligvis kun
ne influere negativt på kristtornens egnet
hed som vært for skovblåfuglens for
årskuld i byerne. Derimod rummer både 
Aarhus og andre større jyske byer mange 
gamle blomstrende vedbendplanter som 
værtsplante for sommer kuldet. Det er der
for endnu for tidligt at vurdere, om arten 
kan etablere sig permanent som bysom
medugl her i landet. Naturinteresserede 
bør derfor følge arten og dens adfærd i by
erne nøje i de kommende år. Kun derigen
nem kan man få kendskab til de mekanis
mer, som den benytter sig af under sine 
forsøg på at etablere sig i en moderne stor
bys menneskeskabte økologiske nicher. 
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Tak til Zoologisk museum, København og 
Naturhistorisk museum, Aarhus for ad
gang til arkivmateriale. Også en varm tak 
til de medsamlere, som har bidraget med 

Fig. 3. Æglæggende hun af 
skovblåfugl (Celnstrhw nrgio
lus) på lucerne (Medicngo sn
tivn). Bogensø, Mols, 18. IX. 
1998 (S. Kaaber fot.) 

A Holly Blu e je111nle ovipositing 
011 lucerne (Medicago sativa). 
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sen, Kristrup ved Randers; Allan Hartz, 
Silkeborg; Svend Larsen, Søften; Jens Kri
stian Overgård, Klarup; Jens Christian 
Schou, Hobro og Erik Strand bæk, Horsens. 
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Tillæg til fortegnelsen over Danmarks proctotruper 
(Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). 

2. del: Scelionidae, Platygastridae, 
Megaspilidae og Ceraphronidae 

Peter Neerup Buhl 
Parmagade 36, st. tv. 
2300 København S 

Supplement to the list of Danish Proctotrupoidea s.l. Part 2: Scelionidae, Platy
gastridae, Megaspilidae and Ceraphronidae 

The first part of this supplement was published in Flora og Fauna 104(2). In part 2 a 
further 173 species are listed, 78 of which were not recorded in the author's check-list 
from 1994. New host-records: Platygaster hybrida Buhl: Cecidomyia pini (De Geer) (Di
ptera: Cecidomyiidae) ; Plahjgaster splendidu/a Ruthe: Mayetiola schoberi Barnes (Dipte
ra: Cecidomyiidae). 

Del l af dette tillæg blev trykt i sidste 
nummer af Flora og Fauna, til hvilket der 
henvises for en introduktion til del l+2. I 
nærværende del omtales 173 arter, af hvil
ke 78 ikke var medtaget i forfatterens for
tegnelse (Buhl 1994a). Disse er mærket 
med en*. Nogle arter af slægten Trimarus, 
som i Buhl (1994a) blev betragtet som sy
nonymer og derfor ikke nævnt, er her 
medtaget som gode arter, idet de fleste sy
nonymiseringer foretaget i Trimanis af 
Szab6 (1966) nu må betragtes som uberet
tigede. I stedet følges her Hellen (1971) .  

SCELIONIDAE 

Scelianinae 
*Anteris erdasi (Szab6). EJ, Østerskov øst 

for Virklund l O' 4.viii.l997. NEJ, Rold 
Skov, Vesterskov 2 'jl 7.viii.l997. LFM, 
Sundby Storskov l er 19.viii.l997. SZ, 
Vemmetofte, Vesterskov l er 15.v.l997; 
Holmegårds Mose l er l .ix.l997. 

*Gryan exsculptum (Foerst.). EJ, Rye Nørre
skov l er 4.viii.l997. 

*G. haspes (Kieff.) .  SJ, Draved Skov l er 
30.v.l997. NEZ, Uglestrup Mose l er 
26.vii.-16.ix.l997 (Malaisefælde). 

G. misellwn Hal. LFM, Borreby Lyng (Bak
kendorf). SZ. 

G. pedestre (Nees) . LFM, Ulvshale l O' 
28.vii.1996. 

Flora og Fauna 105 (1): 9-13. Arlws 1999 

*G. reduviaphagus Kozlov. NWJ, Hansted 
reservatet, vest for Ørgaard i klitter l O' 
8.vi.1960 (Zool. Mus. exp.) .  

*Macrateleia bicalara Kieff. NEJ, Læsø, 
Hornfiskrøn 2 er 9.viii.l997. 

*Psilanteris bicalar (Kieff.). NEJ, Læsø, 
Hornfiskrøn l O' 9.viii.l997. NEZ, Ugle
strup Mose l er 19.vi.-26.vii. l997 (Malai
sefælde). 

Scelia vulgaris Kieff. NWJ, Hansted reser
vatet (Bakkendorf). NWZ. 

Tiphadytes gerriphagus (Marchal). NEZ 
(Damgaard & Andersen 1996). 

Teleasinae 
Teleas elavicamis (Latr.) .  WJ. 
*T. quinquespinasus Szab6. NEZ, Uglestrup 

Mose l eJ' 26.iv.- 19.vi.l997 (Malaisefæl
de). 

Trimarus algicala (Kieff.). WJ, Tipperne (P. 
Unger) . F, Romsø. 

*T. angustulus (Th.). SJ, Sønderborg l er 
ll .v. l881 (Wilstnei); Draved Skov l er 
l .vi.l997. EJ (Buhl 1998). NWZ, Jyde
rup, Bjergsted Skov l er 26.v.l996. 

*T. arenicala (Th.) .  NWJ, Hansted reserva
tet, Havtorndalen mod havet l O' 
10.vi.l960 (Zool. Mus. exp.). NEJ, Læsø, 
Kringelrøn l O' 9.viii.l997. 

*T. autumnalis (Th.). EJ (Buhl 1998). WJ, 
Tipperne l O' 25.viii.l996 (P. Unger) . 
NWJ, Hansted reservatet, Tved Planta-
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ge l o' 10.vi.l960 (Zool. Mus. exp.). F, 
Romsø. NWZ, Delhoved Skov l <jl 18. 
viii .l996. NEZ. 

T. brevicornis (Th.). EJ (Buhl l998). 
*T. cornutus Buhl (Buhl, in press a). NEZ. 
T. ephippium (Walk.) . NEZ, Ølstykke, Sto

resø l d' 5.viii.l995. 
T. flavipes (Walk.) . WJ, Tipperne (P. Unger). 

LFM, Krenkerup Haveskov (S. Lange
mark og O.E. Meyer). SZ, Nyhave syd 
for Vallø l <jl (f. brachyptera) 25.vii.l996. 
NWZ, Delhoved Skov. 

T. laevifrons (Th.). SZ, Stensby Skov l <jl 
10.viii.l996. 

T. opacus (Th.). WJ, Tipperne (P. Unger). 
NEJ, Læsø, Hornfiskrøn. LFM, Krenke
rup Haveskov (S. Langemark og O.E. 
Meyer). SZ, Holmegårds mose. 

*T. orbiculntus (Th.). SJ, Draved Skov. EJ, 
Molslaboratoriets område (Buhl 1998). 
NEJ. NWZ, Jyderup. 

T. ovntus (Th.). NEJ, Læsø, Hornfiskrøn l <jl 
9.viii.1997. SZ, Holmegårds Mose l <jl 
l .ix.l997. 

*T. pallipes (Th.). SJ, Sønderborg l o' 
vii.1886 (Wtistnei). EJ (Buhl 1998). NEJ, 
Læsø, Kringelrøn l o' 9.viii. l997. SZ, 
Langebæk Skov l o' 10.viii.l996. 

*T. productus (Th.). NEZ, Uglestrup Mose l 
<jl 26.iv.-19.vi.l997 (Malaisefælde) . 

T. puncticollis (Th.). SJ, Sønderborg l <jl 
v.l892 (Wtistnei). 

*T. rotundiventris (Th.). EJ Gensen 1996). 
T. vnricornis (Walk.). WJ, Tipperne (P. Un

ger). 
Xenomerus ergenna Walk. SJ, Draved Skov. 

NEJ, Læsø Klitplantage. 

Telenaminne 
*Telenomus ncarnns Kozlov & Kononova. 

NEZ, Uglestrup Mose l <jl 16.ix.-
17.x.l997 (Malaisefælde). 

T. chloropus (Th.) .  LFM, Sundby Storskov l 
<jl l9.viii.l997. 

T. coccivorus Mayr. NWJ, Hansted reserva
tet, Tved Plantage l <jl lO.vi.l960 (Zool. 
Mus. exp.). 

*T. eumicrosomoides Hugg. SZ, Holmegårds 
Mose l <jl 8.vi.l997. 

T. (Plntytelenomus) hydroecine (Kozlov). 
NEZ, Saltholm l <jl l7.viii.1995. 

lO 

T. nitidulus (Th.). NWJ, Hansted reserva
tet, Ørgaard-Isbjerg, 2 <jl i klitter 
10.vi.l960 (Zool. Mus. exp.). 

T. othus Hal. WJ, Tipperne l d' 26.vii.l996 
(P. Unger) .  

*T. pseudothus Szab6. SZ, Holmegårds Mo
se l <jl l .ix.l997. 

*Trissolcus circus Kozlov & Le. F, 
Holmdrup mose, ialt 12 <jld' klækket 3-
14.v.l968 af uidentificerede æg samlet 
12.iv.68 (H.N. Lind). 

T. dnlmanni (Ratz.) . NEZ, Kulhuse 7 <jl, 3 d' 
22.vi.l969 ex. æg af OrgtJia antiqun L. (0. 
Bakkendorf). 

T. djadetshko Ryakhovskii. NEJ, Rold Skov, 
Vesterskov l <jl 7.viii.l997. 

T. grandis (Th.). WJ, Blåbjerg Klitplantage. 
NWZ, Skeliebjerg l <jl l4.v.l997. 

*T. histnni (Voegele) . NWZ, Stokkebjerg 
Skov l <jl 26.v.l996. 

T. scutellnris (Th.). LFM, Røvblege l d' 
18.viii.l997. NWZ, Delhoved Skov l <jl 
18.viii.l996. 

*T. simoni (Mayr). NEJ, Læsø, Hornfiskrøn 
l <jl 9.viii.l997. 

PLATYGASTRIDAE 

Sceliotrnchelinne 
Allotropa mecrida (Walk.) .  EJ (Buhl 1998). 

Platygastrinae 
*Acerotella boter (Walk.). ?, l d' H (Zool. 

Mus.) 
*A. evanescens (Kieff.). SJ, Draved Skov l <jl 

3l .v.l997, l d' l .vi.l997. LFM (Schlick) . 
Amblyaspis robOI'is (Walk.). SZ, Suserup 

Skov l d' 6.viii.l995. 
A. scelionoides (Hal.) .  SZ, Suserup Skov l <jl 

6.viii.l995. 
Anopedins lacustris Kieff. WJ, Tipperne l d' 

9.vii.l996 (P. Unger) .  LFM, Ulvshale l <jl, 
l d' 28.vii.l996. NWZ, Hejrebjerg Skov l 
<jl l8.viii.l996. NEZ, Uglestrup Mose l <jl 
19.vi.-26.vii.l997 (Malaisefælde). 

A. obscurus Th. LFM, Ulvshale l <jl 
28.vii .l996. 

A. sundholmi Hugg. SZ, Holmegårds Mose 
l o' 8.vi.1997. NEZ, Uglestrup Mose 2 <jl 
26.iv.-19.vi.l997 (Malaisefælde). 



Euxestonotus error (Fitch) . NWZ, Nekselø. 
E. hasselbalchi Buhl. F, Hindsgavl l <j! 

9.vi.l996. 
Inostenuna boscii Qur.) .  SJ. SZ. 
*I. foersteri Kieff. NEZ (Dromph 1997). 
*I. hispo Walk. NEZ (Dromph 1997). 
*I. hyperici Deb. WJ, Tipperne l <j! 28.v.l997. 
*I. melicerta Walk. EJ, Molslaboratoriets 

område (Buhl l998). 
*I. spinulosum Kieff. NEZ (Dromph 1997). 
*I. szabopatayi Szel. NEZ, Kalvebod Fælled 

l <j! 26.vii.l996. 
I. walkeri Kieff. F, Romsø l <j! 9.vii.l997. 
*Iphitrachelus gracilis Masner. EJ, Samsø, 

Trekanten l d' 25.viii.l997; Samsø, 
Mårup Skov 2 cf' 25.viii .l997. SZ, Hol
megårds Mose l <j! l .ix.l997. 

I. Zar Hal. LFM, Krenkerup Haveskov l <j! 
18.-19.viii.l997. 

Isocybus bifracticornis (Zett.) (= I. coxalis 
Th.). WJ, Blåbjerg Klitplantage. NWJ, 
Hansted reservatet (Zool. Mus. exp.). 

I. cotta (Walk.) .  WJ, Tipperne l <j!, l d' 24. 
viii. l996, mellem Salix (P. Unger). 

I. strigosus Th. NWJ, Hansted reservatet, 
Tved Plantage l d' 10 .vi.l960 (Zool. 
Mus. exp.). 

*I. thomsoni Kieff. NEZ, Dyrehaven l <j! 
6.vi.l886 (Schlick) . 

*Isostasius inserens (Kirby) sensu Kozlov. 
LFM, Høvblege l <j! 18.viii.l997. NEZ, 
Amager Fælled l <j! 3.ix.l996. 

I. punctiger (Nees). EJ, Ødum l <j! 1953 
(Zool. Mus.) .  NEZ, Nørreskov s. for Fa
rum l <j! 2l .viii.l996. 

*Leptacis buchi Buhl. NEZ, Boserup Skov l 
<j! l .viii. l985. 

*L. coryphe Buhl. NEZ (Buhl, in press b). 
*L. kozlovi Buhl. NEZ, Uglestrup Mose l <j! 

26.iv.-19.vi.l997 og l <j! 26.vii.-16.ix.97 
(Malaisefælde). 

L. laodice (Walk.). NWZ, Hejrebjerg Skov l 
<j! 18.viii.l996. 

*L. Lignicola Kieff. NEZ, Sømmer Skov l <j! 
10.viii.l986. 

*L. nydia (Walk.) . SJ, Draved Skov l <j! 
3l .v.l997. SZ, Sorø Sønderskov l <j! 
14.v.l996. NEZ, Uglestrup Mose l <j! 
26.iv.-19.vi.l997 (Malaisefælde). 

*L. orchymonti (Deb.) .  SZ, Nymark Skov l 
cf' 28.ix.l888 (Schlick); Jungshoved (på 

lys) 2 d' 2-3.X.l965 (N.L. Wolff) . NEZ, 
Charlottenlund l <j! 26.ix.l879, l o' 
l.x .l879 og l <j! 9.x.l881 (Schlick); Fær
gelund l o' 3.vii.l987. 

*L. ozines (Walk.) .  LFM, Krenkerup Have
skov l d' 18.-19.viii. l997. 

L. tipulae (Kirby). SZ, Suserup Skov l <j! 
6.viii. l995. NWZ, Jyderup l <j! 18. 
viii. l996. 

*L. vlugi Buhl. NEJ, Rold Skov, Vesterskov 
l <j! 7.viii.l997; Læsø Klitplantage l <j! 
8.viii.l997, l <j! 9.viii.l997. NEZ, Ugle
strup Mose l <j! 16.ix.-17.x.l997 (Malaise
fælde). 

Metaelisis ?acerina Masner/ aceris Masner. 
NWZ, Jyderup, Bredevang l d' 18.v. 
1997. 

Piestopleum catilla (Walk.). NEJ, Rold Skov, 
Vesterskov l o' 7.viii.l997; Læsø Klit
plantage l d' 9.viii.l997. LFM, Krenke
rup Haveskov l <j! 18-19.viii.l997. 

P seron (Walk.) . SZ, Suserup Skov. 
*Platygaster aberrans Buhl. NEZ (Buhl, in 

press b). 
P abrupta Buhl. EJ (Buhl l998). 
*P betulae (Kieff.) (Roskam 1986). NEZ, fle

re lokaliteter iv-v. 
*P betulm-ia Kieff. (Roskam 1986). NEZ, fle

re lokaliteter iv-v. 
*P clavata Buhl. F, Båring Vig l <j! 8.ix.l996. 

NEZ (Buhl l994d). 
*P. danica Buhl. F. NEZ (Buhl, in press c). 
P demades Walk. NWZ, langs Skarresø l <j! 

18.viii .l996. 
*P ericeti Rondani. NEZ (Buhl l995b). 
P. euhemerus Walk. SJ, Draved Skov l <j! 

3l.v.l997, l <j! l .vi. l997. 
P gracilipes Hugg. SJ, Draved Skov l <j! 

3l .v.l997. NEJ, Læsø. SZ, Vallø l <j! 
25.vii.l996. 

P gJJge Walk. SZ. NWZ. 
P hybrida Buhl. ?, l <j! "af Cecidomyia pini" 

(Borries). NEJ, Rold Skov, Vesterskov 2 
d', l stk. med næsten hanlige antenner 
og hunlig bagkrop 7.viii. l997. 

*P krarupi Buhl. EJ, NEZ (Buhl l995a). 
*P leptines Walk. EJ, NEZ (Buhl l996). 
*P lineaticeps Buhl. WJ (Buhl l994d). NEZ, 

Ruderhegn l <j! 9.vi.l895 (Schlick) . 
*P lynehm-gi Buhl. F (Buhl, in press b). 
P minthe Walk. SZ. 
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P. molsensis Buhl. LFM, Ulfshale l cl 
28.vii.l996. 

P. munita Walk. NWt Hansted reservatet, 
talrige c.j!d' vi.l960 (Zool. Mus. exp.). 

*P. munki Buhl. EJ. SZ. NEZ (Buhl l994b). 
P. nigra Nees. NEZ, Uglestrup Mose l c_;! 

26 .i v. -19. vi.l997 (Malaisefælde ). 
P. nisus Walk. NEJ. NWZ. 
*P. nottoni Buhl. NEZ. (Buhl l995b). 
*P. occipitalis Buhl. Wt Blåbjerg Klitplanta

ge l c_;! 28.v.l997. NEZ (Buhl l994c). 
P. oscus Walk. LFM, Ulvshale l <j' 

28.vii.l996. 
P. otm1es Walk. LFM, Ulvshale l <j' 

28.vii.l996. 
P. plana Buhl. NWZ. 
*P. rutilipes Buhl. Et Clausholm l <j' 

9.ix. l996. 
P. rutubus Walk. Spørgsmålstegnet ud for 

denne art i Buhl (1994a) slettes. 
P. sagmw Walk. NEJ. SZ, Vallø l <j' 

25.vii .l996. NWZ, Nekselø l c_;! 
17.vii.l996. 

P. schlicki Buhl. NEt Læsø, Syrsig l <j' 9. 
viii .l997. 

*P. splendidu/a Ruthe. NWJ, Hansted reser
vatet (Zool. Mus. exp.). NEZ (meget al
mindelig); Lyngby 20.iv.l963, talrige c_;! o, 
fra Mayetiola schoberi Barnes, klækket 
27.v.63 (Zool. Mus.). 

P. striatithorax Buhl. St Draved Skov l c_;!, 2 
o, 29.v.l997. 

*P. suecica Kieff. NEZ. 
P. tisias Walk. St Draved Skov l <j' 

3l.v.l997. 
*P. transversiceps Buhl. NEZ (Buht in press 

b). 
*P. (Cylindrogaster) tubulosa Brues. SZ, Lan

gebæk Skov l <j' 10.viii.l996. 
P. virgo Day. NEZ, Uglestrup Mose l c_;! 

26.iv.-19.vi.l997; Amage1� Kalvebod 
Fælled, Pinseskov l <j' 4.vi.l997. 

*P. vulgaris Buhl. St Draved Skov l c_;! 
30.v.l997. WJ. SZ. NEZ (Buhl, in press b). 

*Synopeas acutispinus Buhl. LFM (Buhl, in 
press b). 

*S. autumnalis Buhl. NEZ (Buhl, in press 
b). 

S. craterus (Walk.). NEJ. NWZ. 
*S. gibberosus Buhl. NEt Krogens Mølle l o, 

10.viii.l986 (T. Munk). NEZ, Uglestrup 
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Mose l <j' 26.vii.-16.ix.l997 (Malaisefæl
de). 

*S. hansseni Buhl. SZ, Vemmetofte Dyreha
ve l d' 15.v.l997. 

S. hyllus (Walk.). F, Langesø l <j' 8.ix. l996. 
NEZ, Slagslunde Skov l c_;! 5.viii.l995; 
Saltholm l c_;! 17.viii.l995. 

S. larides (Walk. ). EJ (Jensen 1996). 
S. muticus (Nees). St Draved, Kongens 

Mose l c_;! l. vi.l997. 
*S. myles (Walk.) . g Åsø l <j' 30.vii.l883 

(Schlick). 
S. rhanis (Walk.). LFM. SZ, Langebæk 

Skov, mange <j' ketset 10.viii .l996. NWZ, 
Delhoved Skov 2 <j' 18.viii .l996. 

S. trebius (Walk.). NEt Rold Skov, Vester
skov l <j' 7.viii.l997; Læsø Klitplantage l 
o, 9.viii.l997. SZ, Vallø l <j' 25.vii.l996. 

S. (Sactogaster) ventralis (Westw.). NEJ, 
Læsø, mellem Holtemmen og Vesterø 
Havn l <j' 10.viii. l997. SZ, Korsør Skov l 
c_;! 15.vi.l996. 

Triclwcis pisis (Walk.). SZ. 

MEGASPlUD AE 

Megaspilininae 
Canastigmus abdominalis (Boh.). NEt Læsø 

Klitplantage. 
C. crassicornis (B oh.) .  SZ. 
C. cursitans (Nees). LFM, Høvblege l d' 

18.viii.l997. 
C. rufipes (Nees). Wt Tipperne (P. Unger). 

NWZ, Nekselø. 
Dendrocerus aphidum (Kieff.) .  EJ (Jensen 

1996). 
*D. basalis (Th.). St Draved Skov l d' 

l .vi. l997. 
D. carpenteri (Curt.). NEZ, Emdrup l <;', l d' 

fra bladlusen Rhopalomyzus lonicerae (Si
ebold) 6.vi.l982 (O.E. Heie). 

*D. ramicon1is (Boh.). Et Molslaboratoriets 
område (Buhl l998). 

*D. rectangularis (Kieff. ). EJ (Jensen 1996). 
D. serricom.is (Boh.). EJ (Buhl l998). 
*D. triangularis (Th.). EJ (Jensen 1996). 
Megaspilus dux (Curt.) .  EJ (Jensen 1996). 

Wt Tipperne l <j' ll .v.l942 (Søgaard-An
dersen). 

M. validicornis Th. Denne art nævnt i Buhl 



(1994a) er et synonym af Canastigmus 
crnssicornis (Boh.), se denne art. 

Lag1jnadinae 
Lag1jnades pallidus (Boh.). WJ, Tipperne (P. 

Unger) .  NEJ, Rold Skov; Læsø. F, Båring 
Vig. 

CERAPHRONIDAE 
Aphanagmus abdaminalis (Th.). EJ (Jensen 

1996). 
*A. bicalor Ashmead. EJ (Jensen 1996) . 
A. elaviger (Kieff.). NEJ, Rold Skov, Trolde

skov 2 <jl 7.viii .l997. 
*A. compressiventris (Foerst.) .  EJ (Jensen 

1996). 
*A. compressus (Ratz.) .  EJ (Jensen 1996, 

Buhl l998) 
A. fumipennis Th. LFM (S. Langemark og 

O.E. Meyer). NWZ. 
A. micraneurus Kieff. SZ, Sorø, Tamose l <f 

6.viii.l995. 
*A. remotus Szel. EJ, Molslaboratoriets om

råde (Buhl l998). SZ, Korsør Skov. 
A. temlicamis Th. NWZ, Delhoved Skov l 

<jl l8.viii.l996. 
A. tenninalis (Foerst.). SJ, Draved Skov l <f 

30.v.l997. 
*A. thomasinianae Aleks. & Dolgin. EJ 

(Jensen 1996). 
Cernphron bispinasa (Nees). WJ, Tipperne 

(P. Unger) . 
C. brevipennis Kieff. NEJ, Læsø Klitplanta

ge l <f 9.viii.l997. SZ, Basnæs l <f 
16.ix.l925 (E.B. Hoffmeyer). NWZ, Jy
derup, Bredevang l <jl l8.v.l997. 

C. fiavivenfris Kieff. EJ (Buhl l998). 
*C. longipennis Kieff. NEZ, Saltholm, Væn-

ge syd for Østskov l d' 17.viii .l995. 
*C. langistriatus Dessart. EJ (Jensen 1996). 
*C. pallipes (Th.). EJ (Jensen 1996). 
C. pedes Foerst. NEJ, Læsø Klitplantage l <f 

8.viii.l997. 
C. scatica Kieff. NWZ. 
*C. spentliger Dessart & Canc. EJ (Jensen 

1996). 
*C. squamifarmis Kieff. SZ, Vallø, Pram

skov/ Purlund l <jl l2.v.l997. 
C. striatus Foerst. SZ, Korsør Skov, l <f 

15.vi.l996. 

*C. thomsani (Dalla Torre). EJ (Jensen 1996). 
*C. xrmthogaster Kieff. EJ (Jensen 1996, 

Buhl l998). 
C. xanthosama Kieff. EJ (Jensen 1996). 
Synarsis pul/a Foerst. F, Åsø l o' 3.viii.l896 

(Schlick) . SZ, Præstø Fed l <f 22.vi.l930 
(E.B. Hoffmeyer). 
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108. 
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Boganmeldelse 
Poul Hald-MorteuseH (red.): Vejlemes uatur. Status over 
reservatets maugfoldighed - 1998. Med teguiuger nf feus 
Fri111er Auderse11. 302 side1; iudbuudet. ISBN 87-984759-1-
6. Aage V. fe��seus Foude, 1998. Pris: kr 190. 

Vejlerne er et af Danmarks tres�ernede naturområ
der, på trods af at det er fremkommet som frugten af et 
ambitiøst og heldigvis mislykket inddæmningspro
jekt. Vejlernes historie er godt beskrevet i bogen "Vej
lerne - folk og natur i fortid og nutid" af lokalhistori
kerne Ingvard Jakobsen og Svend Sørensen, og en del 
af det politiske spil om Vejlerne er omtalt i Rolf 
Gecklers bog om Hedeselskabet: "Hvad indad tabes". 
Vejlernes natur er der forunderligt nok ikke skrevet 
meget om, hvis man ser bort fra en række interne fag
lige rapporter, men det rådes der nu bod på gennem et 
fornemt udstyret værk: "Vejlernes natur". 

Vejlerne er som reservat oprettet af hensyn til fugle
ne, men disse har måttet så grueligt meget igennem 
pga. uforstående politikere og embedsmænd, hvilket 
tydeligt fremhæves i bogen. Ejernes holdning til natu
ren synes derimod i denne sag at have været betydelig 
mere fredningsvenlig end de ovennævntes, og med 
Aage V. J ensens Fondes overtagelse synes fuglelivet og 
den øvrige natur at have fået tryggere kår. 

Bogen falder i to hoved-afsnit. Omtrent to tredjedele 
er helliget beskrivelser af de dyr og planter, der fore
kommer i området - ynglende, rastende eller på træk. 
Der er dels et antal bilag med systematisk opstillede 
komplette artslister, der gør det let at få et overblik 
over de registrerede organismer, dels er der større ka
pitler med ofte detaljerede beskrivelser af dyr og plan
ter. l disse kapitler, som baseres på konkrete under
søgelser i Vejlerne, får man masser af interessant biolo
gisk viden og meget præcise angivelser af forekomst, 
tæthed, adfærd m.m. Kapitlerne er skrevet af en række 
fagfolk og er af vekslende kreativitet, men generelt er 
de meget velskrevne og giver os ofte helt ny viden om 
de pågældende dyr eller planter. 

Broderparten af bogen handler naturligt nok om 
fuglene og de bestandsændringer, der er sket i tidens 
løb, især efter der fra en feltstation blev startet syste
matiske tællinger gennem en stor del af året. Det er 
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især de fuglearter, der er knyttet til de store sammen
hængende rørskove og de tilliggende frodige, lavvan
dede sumpområder og græssede enge, som i Vejlerne 
har et af de vigtigste danske levesteder. Det gælder så
ledes rørdrum, skestork, plettet rørvagtel, sortterne og 
drosselrørsanger. I Vejlerne er der siden 1978 registre
ret ikke mindre end 299 fuglearter, hvoraf 131 har 
været ynglefugle i området. 

Men også andre dyregrupper behandles indgående, 
insekterne må der formentlig kunne hentes meget me
re spændende information om. Således er der, hvad 
sjældent ses i lokalbeskrivelser, et yderst interessant 
pattedyr-afsnit, hvori det konstateres, at 29 forskellige 
arter er registreret, heraf 22 regelmæssigt. Pattedyre
nes zoogeografiske forhold beskrives nøje, og man kan 
med interesse notere sig, at halsbåndmusen på sin 
vandring fra de gamle skovegne nu også har nået Vej
lerne, samt at der for første gang nordenfjords er fun
det sydmarkmus, nemlig rester i gylp af slørugle fra 
området. Sidstnævnte fund mangler dog verificering 
gennem fund af hele dyr. 

Et særligt kapitel helliges Vejlernes natur i relation 
til publikum. Ejerne har i de senere år opført en række 
tårne og skjul, hvorfra publikum har glimrende over
blik over dele af ormådet. Ligeledes planlægges opført 
et større besøgscenter. Det fremgår, at det er forfatter
nes mening, at store, lukkede områder er en nødven
dighed for at tilgodese livsbetingelserne for en række 
større fugle- og pattedyrarter. 

Værket er særdeles smukt illustreret med gode far
vefotos og fine akvareller. Der er mange tabeller og fi
gurer, som nok mest er interessante for fagfolk, men 
disse er jo også en slags læsere. Litteratlll'henvisninger 
er anbragt efter hvert kapitel, hvad der kan være me
get godt, hvis man skal finde en reference, når kapitlet 
lige er læst, men gør det sværere at finde den siden
hen. 

Men bogen har samlet set en karakter, der gør, at 
man må kalde det et værk, der er en pryd for en dansk 
bogsamling. Og så er der jo lige prisen. 190 kr kan man 
ikke byde sig selv ikke at ofre. 

Tlwnws Secl1er Jeuseu 
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Landskabshistorie ved Hou Skov og 
J arnfrubakken nær Mariager 

Eiler Worsøe 
Lundbergvej 2, Værum 

8900 Randers 

Developmental history of a landscape in the neighbourhood of Hou Skov and Jom
frubakken by Mariager 

Close to the parish of Hou and the large farm Jornfrubakken near the firth of Mariager 
some remnants of old fores t still exist - just like in several other Joealities araund the firth. 
In this paper the history of the above landscape, characterisne of the area, is sketched, 
and examples of traces of human influence on the landscape and flora are given. 

Ved landsbyen Hou og ejendommen Jom
frubakken findes nogle rester af gammel 
naturskov. Det gør der mange steder om
kring Mariager Fjord, ligesom der findes 
mange spor af menneskelig påvirkning og 
udformning af landskab og flora. Her er 
det faldet mig ind gennem skrevne kilder 
og gamle kort at søge en lille, men typisk 
del af dette landskabs historie udred t. 

Da landsbyen Hou under navnet Haugh 
i 1343 dukkede ud af historiens mørke, 
hørte den til Mariager Kloster. Byen be
stod af fæstegårde. Fra tiden, før man 
kendte Hou bys eksistens, findes resterne 
af en romansk kirke. Som egnens andre 
kvaderstenskirker hidrører den med 
overvejende sandsynlighed fra slutningen 
af llOO'årene. Kirken var borte før 1683 
(Dahlerup 1882). 

Byens syv gårde og deres driftssystem 
har sandsynligvis deres oprindelse i perio
den omkring vikingetidens slutning. Det 
landbrugssystem, der beskrives i 1680'er
ne, havde fungeret næsten uforandret fra 
år 1000, da hjulploven kom til. 

CHRISTIAN V'S MATRIKEL 
FORTÆLLER 
Med den såkaldte store matrikel - ejen
domsfortegnelse til skat - fra årene 1681-
1688 (upubl. l) får vi en række konkrete 
oplysninger om den gamle bondeby. Hou 
by bestod i 1683 af syv gårde, der før den 
tid var blevet egaliserede, dvs. gjort lige i 
produktions- og skattemæssig henseende. 

Flom og Fnunn 105 (1): 15-22. Arhus 1999 

Det må være sket i klosterets tid før 1536, 
da det ses af matriklen 1662 (upubl. 2), 
hvis oprindelse er middelalderlige jorde
bøger. 

Driftsformen var det såkaldte græs
marksbrug, som var karakteristisk for eg
nen. Det var et system, hvor markerne 
som regel ikke var hegnede fra hinanden, 
så dyrene måtte holdes samlede af hyrder 
alene. I byens omkring 28 marker havde 
man på den bedste jord boghvede (Fagopy
rum esculentum) i 2 år, byg (Hordeum vulga
re) i 2 år, hvorefter jorden hvilede i 7 år. På 
den ringeste jord havde man boghvede l 
år og byg i 2 år, hvorefter jorden hvilede i 
16 år. Det var ydergrænserne. Det meste af 
den hvilende jord blev brugt til græsning, 
noget til høslæt. Man kan regne ud, at kun 
omkring 25 % af byens agerjord var under 
plov årligt. Man kan ikke på det forelig
gende grundlag afgøre, om afkastet var 
stort nok til at give en tålelig levefod. I pe
rioder kneb det, for nogle år før 1683 hav
de man opbrudt noget af byens fælles 
overdrev til ager for at få mere korn. Efter 
få års forløb var man nødt til igen at ud
lægge det til græsgang. At en enkelt gård 
var øde - uden fæster - 1683, siger ikke 
noget om dårlige forhold i Hou. Det var 
almindeligt i perioden, at det kneb med at 
bortfæste gårde. 

Det eneste vinterfoder af værdi var den
gang hø. Hver af de 7 gårde var skyldsat 
for 3 læs godt hø, mere end så mange an
dre steder. Det hø, der kom fra hvilende 
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marker, blev ikke anført i matriklen, fordi 
det blot gik fra græsningen, som var med i 
skyldsætningens antal husdyr. Hvor by
ens høenge lå, er ikke anført i matriklen, 
men det må have været som på de ca. 100 
år yngre matrikelkort. 

Om de vigtige forhold med husdyrenes 
græsning siger matriklen 1683: "Til fore
skrevne Hou by er hede, hvor ud i byen 
kan have det nødvendige brændsel af 
lyng og tørv. Ligeledes kan der græsses i 
heden og i byens overdrev 50 fæ" - det er 
store husdyr som heste, voksent kvæg og 
stude. 

Videre siger matriklen: "Hou Skov er 
for lang tid siden ophuggen og øde, så den 
nu er et krat, som ligger norden i byens 
jord og ikke er *nlig til andet end gærd
se!".  Det kræver lidt forklaring at forstå 
den fulde mening af ordlyden. Selvfølge
lig havde heden engang været skov, men 
det huskede ingen mere i 1683. Havde 
man i sin tid ryddet skoven for at opdyrke 
jorden, så ville den jo være indgået i byens 
agersystem. Når den ikke gjorde det, kan 
vi slutte, at heden er fremgået af ødelagt 
skov, akkurat som Hou Skov i 1683 er på 
vej til at blive hede. Ved skov forstod man 
på matriklens tid alene overskov - skov af 
eg (Quercus robur) og bøg (Fagus sylvatica) 
- og på steder ask (Fraxinus excelsior) - dog 
med et forbehold for opvækst af de først
nævnte træarter. Så når skoven anføres 
som øde, så kan den i det højeste have be
stået af forbidt opvækst af eg og bøg. Der
til kommer træer af alle andre arter, un
derskovens træarter, som var bøndernes 
egne. Skov stod tildels i indmark, men 
mest i overdrevet. Området Hou Skov var 
således Hou-bøndernes overdrev, men 
overskoven, som voksede der, var godse
jerens, klosterets, eller rettere havde været 
det. Mariagers præst fik dog til 1690 stadig 
gærdsel og brænde fra skoven. 

SKOVØDELÆGGELSENS ÅRSAGER 
Træer forsvinder ikke ved at blive fældet. 
De kommer igen af frø, af stødskud og af 
rodskud. De uddør til gengæld, hvis de ik
ke kan få lov til at vokse frem for de græs
sende dyr, der æder alle nye skud. Dyr 
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græssede jo imidlertid også i skove andre 
steder, og alligevel er der mange skove til
bage. Så hvorfor skulle netop Hou Skov gå 
til? Måske var 50 dyr for mange? Efter de 
omkring 100 år yngre matrikelkort kan 
man skønne sig til græsningsarealernes 
mindst mulige størrelse. Der var i hvert 
fald 33 ha hede, 25 ha skov samt en større 
del af de hvilende markers omkring 90 ha. 
Der har som minimum været et par ha el
ler 4 tønder land græsning til hvert dyr. 
Selvom det var dårlig græsning på dårlig 
bund, så var det meget i sammenligning 
med mange andre steder. Man kan faktisk 
sige, at byen mest har levet af sine husdyr. 
De har endda kunnet have flere, end 
skyldsætningen anfører. 

Det, der adskiller Hous område fra de 
fleste andre steder, er kalkovnene. Om det 
fortæller matriklen, at der er en kalkovn i 
selve skoven og mindst tre til på Hou bys 
jorder. Desuden er der to ovne i Fladbjerg, 
der ejes af folk fra Hou. Endelig er der to 
til, hvis beliggenhed ikke angives præcist, 
og som ejes af udenbys boende folk. 

Brændeforbruget var stort. Det anføres i 
1630, at der blev brugt 120 bondelæs til 
hver brænding, og at man brændte tre-fire 
gange om året, 60 læster hver gang. I 1683 
var alle ovne øde, men en havde brændt 
indtil for nyligt med brænde indkøbt nord 
for fjorden. Den mulighed var udtømt, 
brændet var blevet for dyrt. 

Fig. l. Udsnit af matrikelkort over Hou by 1798 
tegnet til udskiftningen samme år. Man ser de nye 
skel, men kun få signaturer. Til højre ses byen med 
forten, den fælles gadeplads. Herfra går mod syd
vest vejen til Alstrup. Den passerer et gråt område 
- grønt på det originale kort - på dæmningen til 
Hou Vandmølles dam. Det er dalen, hvor Maren
mølle Bæk løber. Den ses som byens skel mod Al
strup. Det grå er byens enge langs bækken. Maren
mølle ses ikke, den ligger i naboejerlavet 

Extmct af land register 111ap af Hou village 1798 riesig
ned for the enelosure 1110Ve111ent /a ter the said year. The 
new boundaries, but an/y few signs, a re indicated. From 
Hou village (to the right) tl1ere is a road leading to Al
strup in the southwest. It passes a grey area an tlze dam 
af Hou water mil/. Thai is the valley wit/1 Marenmølle 
brook. Il can be seen as the boundary towards Alstrup. 
The grey area represen/s the 1ueadows af tlze village a l
ang the brook. 
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Man hører om kalkbrænding i området 
fra 1520. Brændingen fortsatte til 1662, da 
det blev forbudt bønderne at brænde; men 
kunne man da ikke have forudset brænde
mangelen - og hvordan kunne man have 
brændt løs i de foregående 140 år uden 
problemer? Formentlig har der i den peri
ode været nogenlunde balance mellem 
træernes tilvækst og vedforbruget; men så 
kom krigen mod Sverige og den svenske 
besættelse. Svenskerne huggede og solgte 
tusinder af træer fra alle skove, hvorfra 
det var muligt at borttransportere træet. I 
området Hou-Fladbjerg blev der hugget 
7467 store bøge og 562 ege op til 1660. Kort 
efter opstod et stort behov for kalk i for
bindelse med genopbygning efter krigene. 
Det slog hovedet på sømmet. Når matrik
len siger "forlængst ophuggen", menes 
der åbenbart godt 20 år. 

Det oplyses, at også andre skove på eg
nen var ødelagte, således Alstrup Skov li
ge vest for Hou, der siden blev kaldt Al
strup Krat, og skovene på Mariager Fjords 
nordside. Besynderligt at man ikke tog træ 
fra Fladbjerg Skov, der havde samme ejer. 
Den var endnu ved magt i 1683 med olden 
til 20 svin i gode oldenår. 

ANDRE FORHOLD OG RESOURCER 
Der var behov for ekstra arbejdskraft til 
såvel landbrug som andet. Den dukkede 
frem af sig selv, fordi befolkningen i denne 
periode ekspanderede, så der ikke kunne 
blive en gård til hvert par. I Hou var der 
fem jordløse gadehuse, hvor de kunne bo. 
Desuden var der et hus til hyrden, som 
havde ansvaret for, at dyrene ikke gik ind i 
afgrøderne. 

Folk udefra kunne godt eje jord i en bys 
område. I Hou ejede således to udenbys 
tilsammen et stykke skovjord, der blev 
drevet uden for byens fællesskab. Det 
fremgår ikke, hvor deres jord lå. Jeg vil 
gætte på, at ejendommen Jomfrubakken 
det lyder af jomfru Maria og kloster - som 
endnu eksisterede i 1688, havde det omtal
te stykke skovjord som grundlag. 

Matriklen omtaler en mølle ejet af klo
steret. Den er sat til 4 skæpper i skyld, så 
det er kun en lille mølle. Eller snarere er 
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det en såkaldt græsmølle, der ikke må ma
le om sommeren, for hvis man stemte van
det i høtiden, ville det jo oversvømme 
bøndernes enge. Som vi siden skal se på 
det ældste matrikelkort, lå Hou bys enge 
ligesom Hou Mølle ved Marenmølle Bæk 
lige vest for byen. 

Markbogen for Hou viser en nedgang 
fra den tidligere skyldsætning til 1688'ma
triklen. Efter den gamle skyldsætning var 
alle gårdene af samme værdi. De har anta
gelig haft lige megen jord, lige stor andel i 
de fælles marker. Nedsættelsen af skyld 
andrager fra 11 % til 33 %, og vi kender ik
ke årsagen til ændringerne. Det er også 
andre steder meget almindeligt med en 
nedsættelse, men det er sjældent, at der ik
ke samtidigt er enkelte, der får en forøgel
se. De ændrede forhold må her åbenbart 
alle have trukket i samme retning. Det kan 
næppe være salg af jord, om end det ikke 
er helt udelukket. Det kan heller ikke være 
kalkbrændingens skyld, for gårdene var 
ikke skyldsatte af den, det var kun ovne
jerne. Forklaringen er snarere den almin
delige tendens i landet til lavere vurdering 
sammen med en faktisk forringelse af jord 
som følge af udmarvning for næringsstof
fer. Det er nærliggende at forestille sig 
græsningen forringet i forbindelse med 
skovens ødelæggelse. Det ville hurtigt 
smitte af på markerne med et mindre hus
dyrhold. Efter den gamle matrikel var sko
ven skyldsat til 60 svins olden, efter den 
nye til O, hvilket vil sige, at overskoven var 
ødelagt. Der ses intet nedslag i antallet af 
græsningsdyr, formentlig er græs- og ur
tevæksten blevet forbedret midlertidigt 
ved hugstens lysstilling af skovbunden, 
så dyrene havde fået bedre eksistens
grundlag. 

Helt udslettet blev skoven ikke, for end
nu i 1759 var der nogen skov af bøg og rød 
el (Alnus glutinosa), om end skadet af ulov
lig hugst (Dahlerup 1882). Den rest er der 
stadig. 

MATRIKELKORTET 1798 
Det ældste matrikelkort (upubl. 3) er målt 
1798, samme år som byen blev udskiftet af 
jordfællesskabet Hvad der siden ville 



Fig. 2. Udsnit af det sarrune kort med skoven, som er ødelagt af brændehugst og græsning. Træsignaturen 
skal ikke tages for alvorligt, siden området er udlagt til at opelske skov. Nogle store træer har der været, 
for der findes stadig nogle få meget gamle bøge. Den naturlige bøgeskov, der nu findes oven for litori
naskrænten mod nord, er korrunet fra stød- og rodskud. Jornfrubakken udskiltes lige vest for kortets skov. 

Extmct of the snme mnp ns in fig. l siwwing tlze wood which hns been severely dnmnged by wood cutting nnd grnzing. 
The lree sig11s siwuld not be Inken loo /iternlly, ns Ilte n ren wns /nid out for m ising of fores t. Since n few ve ry o/d 
beeclzes n re still found in thnt n ren, lwwever, there must hnve been some lnzger trees. The nnturnl beech fores t, cur
rently restricled to file n ren on top of tlze preilistoric consin l slope to tile north, IIns originnted ns shoots from stumps 
nnd roots. folllfrzzbnkken wns isolnted just to file west of the wood on t his 111np. 

være uaktuelt, blev ikke anført på kortet i 
dette tilfælde. Derfor viser kortet ikke det 
gamle agerbrugssystem eller de gamle 
marknavne; men det viser jordenes nye 
opdeling, hvor hver mand har fået sin 
egen jord for sig selv (fig. 1). Mod syd er 
der udskiftet med jordene liggende i s�er
neform, så gårdene kunne blive liggende i 
byen og alligevel have forbindelse direkte 
ud i egen mark. Mod nord er der udskiftet 
i blokke, som giver hver mand ligelig an
del i god og dårlig jord. 

Øst for byen og grænsende til Trinde
rups jorder ses, hvad man lokalt kalder 

hede. Den ca. 33 ha store hede, der før var 
fælles, er delt op i lodder til byens nu otte 
gårde - en gård er blevet delt i to. Desu
den er der lodder til Hou Mølle, til en 
mand i Alstrup - som sikkert før har haft 
særejejord i Hou - og til nogle husmænd. 
Til almindelig forvirring er kortet påført 
senere ændringer op til 1864, hvor det gik 
af brug til fordel for et nyopmålt kort. Det 
gør forståelsen vanskelig. 

Noget nord for byen ses Hou Skov uden 
navn, men med træsignatur fordelt over 
ca. 15 ha (fig. 2). Arealet er påskrevet "Ud
lagt til Skovs Opelskning". Hvordan det 
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Fig. 3. Udsnit af det samme 
kort med heden, der er brun 
på det originale kort, og som 
mod nord hænger sammen 
med skoven. Kun den sydlig
ste del er bevaret til nu som 
fast græsgang på skrænten 
mod Marenmølle Bæk. Hede
jorden er dårlig med bonitet 
1/8 på en skala, der i Jylland 
går til 20. Nær byen ses boni
teter op til 14. Det skyldes, at 
gødningen kun rakte til den 
nærmeste jord. 

Extrnct of the sm11e 111np ns in 
fig. 1 n11d 2. The l1enth is COIIIIect
ed with tl1e wood in the nortlz. 
The soliiilem part only has been 
preserved up to IWW ns n pemzn
nent pasture 011 file slope nlong 
Mnre11111ølle brook. The soil of 
the hentil is poor with n qunlity 
of 1/8 011 n sen/e, which in Jul
land has n 111nxilllu111 of 20. Close 
to the vil/age, qunlities up to 14 
en n be seen. Thnt is becnuse filere 
wns only enough IlWIIII re for the 
arens nenrest to the vi/lage. 

forholder sig hermed er gætteri. Kortet sy
nes at vise et dige mellem skoven og mar
kerne sydfor. Hald (1827) nævner intet om 
plantning her. Han siger: "Hou Skov inde
holder også meget Bøg, men af forkrym
pet V æxt". Efter kalkbrændingens ophør 
har indfredning været nok til at få skoven 
på benene igen. Man kender nøjagtigt det 
samme fra Mols Bjerge i de sidste 100 år. 
Antagelig hjælper det på skovens situati
on, at beboerne stadig henter deres 
brændsel på heden. Af det her kan man 
lære, at signaturer på gamle matrikelkort 
blot kan tilkendegive en plan, som ikke 
umiddelbart bliver virkeliggjort. 

Kortet viser Hou Mølle ved bækken, og 
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det viser møllegården på bakken lidt 
nordfor. Jeg gætter på, at her i en periode 
har ligget en vindmølle, hvorfor skulle 
man ellers have placeret møllegården lige 
ved den højeste bakketop? 

Kortet viser Hou by som en forte by med 
en aflang kreds af gårde omkring en plads 
med kildevæld og sandgrav. Alle gårde og 
huse er vist med numre, der svarer til 
dem, der er påført gårdenes nye jorder, 
som de blev efter udskiftningen. Ruinen af 
kirken ses ikke, men den har ligget på for
ten midt i byen. 

Marenmølle ligger længere nedstrøms 
ved samme bæk som Hou Mølle, kun ca. 
400 m fra Mariager Fjord. Kortets vej fra 



Hou til Marenmølle ses oppe i bakkerne, 
hvor der ikke er vej mere. Der gik også en 
engvej på nordøstsiden af Marenmølle 
Bæks dal, omtrent hvor nutidens vej fra 
Hou til Marenmølle går. Langs bækken 
havde byen sine matrikulerede høenge, 
som det fremgår af kortet. Det er påført 
boniteringerne fra 1826. De viser, at enge
ne ikke var ret gode. 

Boniteringer er naturligvis også påført 
markerne. De er, som det er typisk i 
græsmarksbrugets områder, ret høje nær 
byen, ringere jo længere man kommer 
væk (fig. 3). Det skyldes nok nogen reel 
forskel på jordbunden, men hovedårsagen 
er gødningsmangel med det deraf følgen
de forhold, at jorden nærmest byen blev 
bedst gødsket - tilmed sparede man det 
tunge slid, der alligevel ikke førte til noget. 

Endelig viser kortet vejene, datidens og 
fortidens. Vigtig er fægyden øst-nordøst 
ud til heden. Vejen til Fladbjerg og Falslev 
følger den et stykke. Fladbjergvej kender 
vi nu som den asfalterede hulvej mod 
nordøst gennem Hou Skov. Der er vej til 
de to vandmøller, til J arnfruløkken samt til 
forskellige andre veje. I forbindelse med 
fægyden noterer man sig, at heden faktisk 
endnu hænger sammen med Hou Skovs 
område ved en smal bræmme. Endelig ser 
man Jomfrubakkens jord vist som nabo til 
Hou by, hvorfra den må være udskiftet en
gang mellem 1683 og 1798. 

JOMFRUBAKKEN 1816 
Der er et fint, lille matrikelkort (upubl. 4) 
fra dette år, som passer nøjagtigt i en ind
skæring på Hou-kortet. Naturligvis, for 
målingerne på original I-kortene er præci
se. Man har jo netop valgt præcise kort til 
fremtidigt brug. Kontrolmålelinierne ses 
tydeligt. 

Det er anført, at ejendommen er på 114,6 
tønder land og tilhører Fridrick Harboe. 
Desuden har landinspektør Wesenberg 
skrevet under på kortets målefasthed. 

Der ses en firelænget gård på stedet for 
nutidens gård. De tre af længerne kan ger
ne være de samme som nu efter beliggen
heden at dømme. Gården ligger lidt nord
øst for et skovsigneret areal, der smalner 

ind til en "skovhale", som ender 200 m 
vest for gården. Mod øst går skavstykket i 
et med Hou Skov. Skovsignaturen er de
taljeret uregelmæssig, hvilket formentlig 
tilkendegiver dens faktiske tilstand som 
lysåben græsningsskov. Det er en modsæt
ning til signaturen i Hou Skov, der blot vi
ste en plan. 

Hinsides skoven mod syd er der hede
signatur såvel som mod nordøst nær Hou 
Skov og strandskrænten. Det drejer sig 
formentlig om tidligere, men nu i 1816 
ødelagt skov. Markerne ligger hovedsage
ligt mellem gården og kysten samt i en 
bræmme i ejendommens vestlige side. Bo
niteringen er tåleligt god, 6-10, undtagen 
mod strandskrænten, hvor den kun er det 
halve. Høengen ligger langs bækken i Sil
likær. Den dækker skønsmæssigt 8-9 tøn
der land. Engen er bedre end Hou bys en
ge med boniteringer fra 3 til 6. 

Vejen fra Hou til Jomfrubakken gård lig
ger ikke som nu, hvor der er indkørsel fra 
nord og vest, men kommer ind fra sydøst 
direkte fra Hou by. 

SKOV OG NATURSKOV 
Den rest af gammel skov, som vi nu har 
for øje, er helt klart fremkommet af krat
resterne i den ældgamle, ophuggede og 
øde Hou Skov - hvor man dog huggede 
brænde både i 1700' og 1800'årene, for 
det nævnes flere gange. Skov, der har 
overlevet gennem en periode kun med 
krat, kendes fra syv-otte forskellige skov
rester af dårlig proveniens i Mols Bjerge 
(Worsøe 1990). Det er naturskov i egentlig 
forstand opvokset uden plantning. Den 
ligner dog ikke mere den gamle 
græsningsskov blot i mindste måde, den 
er meget langsomt på vej til at blive en ny 
slags skov af den type, som mange kalder 
naturskov. Et indicium for skovens ved
varenhed er forekomsten af Ensidig Vin
tergrøn (Ortl1ilia secunda). 

Om skovødelæggelsens tider minder 
endnu navnet Houris Dal for en slugt i 
skoven. Dalen, der skilte mod Fladbjerg, 
hed SkeldaL Skovresten på Jomfrubakken 
består mest af eg, der kan være vokset op 
af egekrat eller af selvsåede, græsnings-
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skadede ege i fast græsgang. Skovresten 
hører i sidste ende til Hou Skov, for begge 
steder falder løvskovssignaturen på nuti
dens kort stort set inden for den gamle 
Hou Skovs område. 

I tiden op til 1963 er Hou Skov blevet 
udvidet med 54 ha plantet nål og løv (Trap 
1963) på dårlig bund, der blev købt sam
men af de mindreværdige småmarker, 
som i forbindelse med udskiftningen var 
blevet oprettet mod nord i byens jorder og 
lige syd for resterne af den oprindelige 
Hou Skov. Skoven på Jomfrubakken blev i 
nyeste tid med plantning udvidet fra 4 til 
37 ha på ejendommens område. 

AFSPEJLINGER AF FORTIDENS FLORA 
Når vi i nutiden taler om floraen ved Ma
riager Fjord, er det gerne de kalkelskende 
planter, vi har i tankerne. Dem kan vi godt 
glemme her ved Hou Skov, hvor kalken er 
gemt under tykke sandlag. Hvor der nu er 
opgødskede, frodige marker, var der end
nu i 1932 store områder med overdrev, 
som var dominerede af hedelyng ( Calluna 
vulgaris) hele vejen langs Mariager Fjords 
sydside. De dækkede de fleste græsgange, 
så såre man var kommet højere op end 
stenalderhavets skrænt (Andersen 1932 og 
pers. comm.). Endnu for godt 30 år siden 
var der rester af disse sandmarkers vege
tation. De er siden enten blevet tilplantet 
eller opdyrket som følge af ophørt græs
ning. 

I områdets hede- og overdrevsrester har 
man kunnet finde en afvekslende flora, 
hvor de fleste arter er opført hos Wind 
(1990). Selv har jeg for år tilbage bemærket 
rigelig forekomst af gul evighedsblomst 
(Helichrysum arenarium), kattefod (Antenna-
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ria dioicn) og opret kobjælde (Pulsatilla vul
garis). De arter er vist stort set væk nu som 
følge af tilgroning i opgivne græsgange. 

Floraen i engene til Hou og Jomfrubak
ken er artsfattig. Endnu vokser dog i et 
væld ved Marenmølle Bæk Dynd-Skræp
pe (Rumex aqunticus) og dens hybrid med 
Vand-Skræppe (R. hydrolapathum), kaldet 
R. x maximus. 

Hvor Hou Skov endnu for 30 år siden 
var stærkt præget af morbund, kan man 
se, at der som så mange andre tilsvarende 
steder er kommet omsætning i de sure og 
døde aflejringer med en betydelig indvan
dring af arter til følge, særligt har stor 
fladsljerne (Stellarin lwlostea) bredt sig på 
morbundsplanternes bekostning. 
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Hesten - en miskendt naturplejer 

Niels Faurholdt 
Solsikkevej 9 

4600 Køge 

The horse - a neglected beast in nature management 

During the period 1994-1998, a number o f meadows grazed by horses were examined 
in order to determine to what extent horses reject certain species of plants in their 
choice of food. Tab le l mentions eight species which are more or Jess rare in Denmark 
and are rejected by grazing horses. It is proposed to increase focus on spedal conditi
ons for certain species w hen setting goals and selecting tools for nature management. 

Generelt set har heste ikke nogen høj sljer
ne hos danske naturforvaltere. I plejelitte
raturen er hesten især omtalt som et dyr, 
der har en ødelæggende l nedslidende ef
fekt på grønsværen. Heste er ligeledes 
uønskede som græsningsdyr på rekreative 
arealer og opfattes i øvrigt som dyr, der 
ødelægger træer og buske samt græsser 
vegetationen gariske kort. Valget står of
test mellem kvæg og får, når græsnings
pleje planlægges. 

Formålet med denne artikel er at gøre 
opmærksom på de muligheder, der knyt
ter sig til hesten som naturplejer, ud fra 
hvad den vælger fra i sit fødevalg. Dette er 
nok så relevant på de lokaliteter, hvor be
varing af særlige plantearter bør udgøre 
en væsentlig del af plejens mål. 

METODE 
Oplysningerne i denne artikel bygger på 
iagttagelser i Storstrøms Amt i perioden 
1994-1998. Spredte feltnoter i starten af pe
rioden udviklede sig til egentlig opsøg
ning af hestegræssede lokaliteter, hvor he
stenes fravalg af arter bl.a. blev fastslået 
ved tilbud af udvalgte arter (håndfodring). 

Undersøgelsen omhandler primært rød
listede, gullistede og fredede arter samt ar
ter af regional bevaringsinteresse. De be
handlede arter har overvejende forekom
ster i den sydlige del af landet. 

HESTEN I PLEJELITTERATUREN 
Som nævnt er hestens behandling i pleje
litteraturen ikke særlig positiv. 

Flora og Fauna 105 (1): 23-27. Arlnts 1999 

På positivsiden er det nævnt, at heste 
vrager (alle?) orkideer, samt at de kan be
vare og skabe artsrige enge og overdrev 
(Buttenschøn 1998). Som en meget væ
sentlig egenskab nævnes, at hesten ikke, 
som andre græsningsdyr, fravælger blå
top (Molinia coentlen) og bølget bunke 
(Deschampsia Jlexuosa) (Buttenschøn 1993, 
1998; Vikstrøm & Larsen 1995). Hesten 
nævnes også som en effektiv "kratryd
der" pga. sin store tilbøjelighed til at æde 
bark, knopper og kviste - ikke mindst om 
vinteren (Buttenschøn 1993, 1998). He
stens kratrydningseffekt kan på nogle are
aler udnyttes til at hindre tilgroning, 
mens den på andre arealer kan forhindre 
et ønsket islæt af ved planter. 

Den negative omtale fokuserer mest på 
skader opstået ved hestens tramp og slid 
pga. dyrenes høje aktivitetsniveau. But
tenschøn (1998) udtrykker det som, at 
"heste bevæger sig meget omkring", 
mens Vikstrøm & Larsen (1995) skriver, at 
heste som meget aktive dyr "kan forårsa
ge store huller i en ellers sammenhængen
de grønsvæ1� når de galopperer frem og 
tilbage" - en nok så dramatisk udlægning. 

Buttenschøn (1998) nævner, at heste
græsning ikke er egnet som pleje af for
tidsminder, skrænter og vådbundsarealer. 
Forfatteren kan dog nævne en stribe ek
sempler på, at der ved tidvis våde kyst- el
ler sønære sumpe domineret af tagrør 
(Phragmites australis) er opstået mere arts
rige randzoner ved hestetramp og -foura
gering. Blandt andet kender forfatteren 
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flere eksempler på, at samel (Smnolus vale
randi) er gået markant frem pga. heste
tramp i mørke, monotone strandrørsum
pe. Buttenschøn (1998) nævner, at heste of
te er "forkælede" og derfor vrager grove 
planter og andet foder, de ikke kender. En 
større viden om, hvilke arter heste speci
fikt fravælger, kan anvendes positivt, når 
græsningspleje planlægges, hvilket vil 
fremgå af nedenstående eksempler. 

HESTE ER KRÆSNE 
Heste er overvejende græsædere, men 
æder dog også en del bredbladede urter 
samt knopper, blade og unge kviste fra 
vedplanter. Fødeemnerne udvælges nøje 
ved hjælp af smags- og især lugtesansen, 
og stærkt smagende eller lugtende arter 
fravælges i meget højere grad af heste end 
af kvæg og får. Det samme gælder en ræk
ke giftige arter samt arter med et højt ind
hold af træstof. Dog kan heste, der er vant 
til at færdes på naturgræsgange, kompen
sere for et lavt næringsindhold i foderet 
ved bl.a. at æde bølget bunke og blåtop, 
der er ret så træstofholdige efter skridning 
(Rita M. Buttenschøn, in litt. 1998). 

Ifølge Rita M. Buttenschøn (in litt. 1998) 
har heste et meget distinkt fødevalg, men 
de er samtidig mere fleksible og bredspek
trede i fødevalget end kvæg. Heste kan 
derfor i højere grad tilpasse sig omstæn
dighederne og udvise større årstidsvaria
tion i fødevalget end kvæg. 

ARTER DER FRAVÆLGES AF HESTE 
For de følgende arter gælder, at de konse
kvent vrages, hvor de forekommer på he
stegræssede enge, som forfatteren har 
kendskab til. Det skal pointeres, at der på 
størsteparten af de nævnte områder var 
tale om et lavt græsningstryk Samtlige lo
kaliteter er besøgt mere end en gang 
spredt over flere år i undersøgelsesperio
den. I tabel l er opført en række arter, der 
tilsyneladende fravælges af heste ved lavt 
græsningstryk 

Blåtappet kohvede (Melampyrum nemoro
sum) 
På et mindre, hestegræsset område på 
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Præstø Fed (fig. l) har blåtappet kohvede 
bredt sig næsten eksplosivt i de tre år, om
rådet har været hestegræsset (Faurholdt 
1997). I 1998 foretoges en udskiftning af 
hestene i folden uden nogen ændring 
overhovedet. Bortset fra blåtappet kohve
de samt stor skjaller (Rhinanthus serotinus 
s.str.) og tårnurt (Turritis glabra), der også 
vrages, bides vegetationen ned. 

Det antages, at blåtappet kohvede nedbi
des/udryddes ved fåregræsning, hvilket 
desværre har været konsekvensen for kantet 
kohvede (Melampyrum cristatum) i en fåre
græsset fenne på Mulbjerge i Østhim
merland (Faurholdt 1997). Kantet kohvedes 
forhold til hestegræsning bør undersøges. 

Læge-stokrose (Althaea officinalis) 
Ved Stengården på Sydøstlolland findes 
læge-stokrose i mængde på en hestegræs
set, kystnær eng. Der er ikke set planter, 
der er græsset ned eller med bidskader. 
Når hestene søges håndfodret med dels 
græs og dels græsindpakket læge-stokro
se, fravælges sidstnævnte konsekvent. 

På kvæg- og fåregræssede enge bides 
læge-stokrose kraftigt ned. På de fåre
græssede optræder planterne i reglen kun 
som konstant nedbidte "puder". Blom
strende planter ses udelukkende i bidaf
stand fra kreaturhegnet 

Løgurt (Teucrium scordium) 
På en hestegræsset eng i Rørmose nord for 
Skælskør findes en større bestand af 
løgurt, der helt vrages af hestene. Vegetati
onen i øvrigt bides kraftigt ned (Henry 
Nielsen, pers. comm. 1997). 

I Storstrøms Amt kendes ikke eksem
pler på hestegræssede løgurtlokaliteter. På 
en fåregræsset lokalitet ved Maribo Søn
dersø bides løgurt helt ned på tør bund. 
På kvæggræssede lokaliteter bides løgurt i 
behersket grad; som regel lykkes det dog 
for de fleste planter at sætte frø (Faurholdt 
1994). 

Orkideer 
Heste antages i reglen at vrage orkideer 
(Buttenschøn 1998; Buttenschøn & Ege
fjord 1989). Spørgsmålet er, om dette gæl-



Blåloppet kohvede, Melampyrum nemarasum (X) 

Læge-stokrose, Althaea ottieinalis (R, F) 
Løg urt, Teucrium scordium (V) 

Sump-hullæbe, Epipactis palustris (F) 
Soløje-alan!, /nu/a britannica (*) 

Strand-loppeurt, Pulicaria dysenterica (X) 

Vild Selleri, Apium graveo/ens (X) 

Vand-Brandbæger, Senecia aquaficus s.lat. (*) 

Tabel 1 .  Arter, der vrages af græssende heste, opført 
med status Uf. Stoltze & Pihl 1 998a, 1 998b). - V  = 

sårbar; R = sjælden; X = opmærksomhedskrævende; 
F = fredet; * = regional betydning. 

Species rejected by grazing horses. - V = vulnerable; 
R = rare; X = special attention; F = protected; * = 

regional attention. 

der samtlige arter - herunder de to små ar
ter, mygblomst (Lipnris loeselii) og pukkel
læbe (Herminium monorchis), der begge er 
rødlistede og især hører til på græssede 
enge. En egentlig undersøgelse af hvilke 
orkidearter, der fravælges af heste, bør stå 
højt på de naturforvaltende myndighe
ders ønskeliste. En rundspørge til en ræk
ke feltaktive botanikere og naturforvaltere 
viser, at den aktuelle viden er lille. 

Forfatteren har kun sparsomme person
lige iagttagelser. I to temmelig hårdt græs
sede ekstremrigkær på Lolland (ved Mari
bo Søndersø og Keldervig) lades meget 
store populationer af sump-hullæbe 
(Epipnctis pnlustris) helt urørte af heste. 
Også maj-gøgeurt (Dactylorhiza majalis) og 
kødfarvet gøgeurt (D. incamata) vrages. I 
området "Rusland" i Nordsjælland vrager 
heste (lavt græsningstryk) tilsyneladende 
plettet gøgeurt (Dnctylorhiza maculntn 
s.str.) (Sten Moeslund, pers. comm. 1998). 
Moeslund oplyser endvidere, at heste ikke 
konsekvent vragede kødfarvet gøgeurt i 
Lyngerup Mose, men at græsningstrykket 
her var højt. Erik Hammer (pers. comm. 
1998) oplyser, at heste tilsyneladende vra
ger sump-hullæbe, maj-gøgeurt, plettet 
gøgeurt, tyndakset gøgeurt (Orchis mascu
la) og skov-gøgelilje (Platanthera chlor
antha) ved Tingvad vest for Århus (lavt 

græsningstryk). Jens Chr. Schou (pers. 
comm. 1998) oplyser, at priklæbet gøgeurt 
(Dnctylorhiza pl'aetermissa) ikke blev bidt i 
nævneværdig grad på den tidligere heste
græssede lokalitet ved Farsø i Vesthim
merland (lavt græsningstryk). 

Soløje-alant (Inula britannica) 
Soløje-alant forekommer helt uantastet på 
hestegræssede, kystnære enge syd for 
Næs (Avnø Fjord), på Bredemade Eng 
(Bogø) og ved Stengården (Lolland). 

På såvel kvæg- som fåregræssede enge 
bides planterne kraftigt og ses her typisk 
langs kreaturhegnet Fra Langeland ken
des dog et eksempel på, at soløje-alant 
som eneste art blev vraget af får (Henrik 
Tranberg, pers. comm. 1996). Måske spil
ler fåreracen en rolle? 

Om også pile-alant (I. salicina) vrages af 
heste, blev undersøgt i et ekstremrigkær 
ved Maribo Søndersø. Planterne blev her 
vraget fuldstændig indtil sidst i juli, hvor
efter flere tætte bestande blev bidt ned. 

Strand-loppeurt (Pulicaria dysenterica) 
På kystnære, hestegræssede enge ved 
Stensby Skov på Sydsjælland (fig. 2) samt 
ved Bogø Østerskov breder strand-lop
peurt sig kraftigt. 

På kvæg- og især fåregræssede enge bi
des planterne ned. Som for soløje-alant 
gælder det, at strand-loppeurt sådanne 
steder erkendes som gule, blomstrende 
partier langs kreaturhegnet 

Vild Selleri (Apium graveolens) 
Vild selleri lades helt urørt på hestegræs
sede enge på Avnø og ved Næs (Avnø 
Fjord) samt ved Flintinge Å på Lolland. 
Ved forsøg med håndfodring på Avnø blev 
plantedele af selleri konsekvent vraget. 

K væg og især får bider vild selleri ned. 
Også her gælder det, at planterne især ses 
i en zone langs kreaturhegnet 

Vand-Brandbæger (Senecio aquaticus s.lat.) 
Vand-Brandbæger er måske repræsenteret 
ved to spontant forekommende underar
ter i Danmark (ssp. aquatints og ssp. barba
reifolius). Der foregår for tiden undersøge!-

25 



Fig. l. Blåtappet kohvede 
(Meln111pyrwn nemorosum) 
under kraftig spredning på 
en hestegræsset eng på 
Præstø Fed. Foto: Niels Fa ur
holdt, l. juli 1997. 

Melampyrum nemarasum 
expnnding in a horse-gmzed 
111endow nortil of Præstø in 
southern Zen/and. 

Fig. 2. Strand-loppeurt (Puli
cnrin dysenterien) vrages kon
sekvent af heste på kystnære 
enge ved Stensby Skov. Foto: 
Niels Faurholdt, 23. august 
1997. 

Pulicaria dysenterica totnl/y 
rejected by horses in n mendow 
in southern Zen/and. 

Fig. 3. Vand-brandbæger (Sm
ecio nqunticus s.lat.) breder sig 
på en hestegræsset eng ved 
Handermelie på Lolland. Fo
to: Niels Faurholdt, 5. juli 
1998. 

Senecia aquaticus s.lnt. ex
pnnding in n lwrse-grnzed men
dow in southern Lolland. 
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ser, der søger at afklare, om vest- og øst
danske planter er så morfologisk (og øko
logisk) distinkte, at de kan adskilles i to 
enheder. De sydøstdanske forekomster til
hører måske ssp. barbareifolius og må som 
sådan opfattes som regionalt beskyttelses
værdige. På hestegræssede enge ved Even 
Bro på Sydsjælland samt ved Vesterborg 
Sø og Handermelle (fig. 3), begge på Lol
land, vrages planten fuldstændig. 

Arter af brandbæger (Senecio) indehol
der en række alkaloide1� der især kan give 
alvorlige forgiftninger hos heste, af og til 
med dødelig udgang. Forskellige brand
bæger-arters giftighed undersøges for ti
den ved Landbrugets Rådgivningscenter 
(Poul H. Petersen, in litt. 1998). Tilsynela
dende indgår vand-brandbægers giftig
hed ikke i undersøgelserne, som udeluk
kende omfatter eng-brandbæger (S. jaco
baea) og vår-brandbæger (S. verna/is). Det
te kan undre, ikke mindst fordi Landbru
gets Rådgivningscenter i sin pjece "Mil
jøvenlige jordbrugsforanstaltninger" fra 
1998 omtaler vand-brandbæger som et 
problem (i pjecen fejlagtigt benævnt "kær
brandbæger"). 

K væg vrager planten først på somme
ren, men bider den senere noget ned. Dog 
ses ofte blomstring fra nedre bladhjørner 
(på bidte planter) helt hen i oktober 
måned. På fåregræssede enge er vand
brandbæger som regel bidt ned til jorden. 

GODE OG MINDRE GODE 
PLEJEPLANER 
De tre hovedelementer i en plejeplan er 
mål, pleje og overvågning. Sagt omvendt er 
overvågningen en kontrol på, at den valgte 
fysiske pleje opfylder målsætningen. 

I alt for mange planer er målet kun for
muleret i generelle vendinger. I plejeplaner 
for enge og overdrev handler målsætnin
gen om en fortsat bevaring af "de lysel
skende arter". Midlet til at opnå dette mål 
er en uspecificeret græsningspleje. Jo vage-

re målet er defineret, des sv�rere bliver 
valget af overvågningsmetode og -objekter. 

Efter forfatterens mening bør moderne 
plejeplaner i langt højere grad, end det 
normalt ses, også fokusere på målsætning 
for enkeltarter; ikke mindst for rød- og gul
listede arter. Hvis disse lister ikke indgår i 
planlægningen af den fysiske naturpleje, 
kan det være svært at få øje på deres rele
vans. Derfor er det vigtigt, at vi søger mere 
viden om forskellige plejemetoders effekt 
på enkeltarter. Brugt med omtanke kan he
ste være en fortrinlig løsning. De bider ve
getationen ned, men spiser ikke altid op. 

TAK 
For kritisk gennemlæsning af manuskrip
tet skylder jeg stor tak til cand. scient. Rita 
Merete Buttenschøn og cand. agro. Trine 
Jørgensen. For oplysninger bedes følgen
de modtage min bedste tak: cand. scient. 
Henry Nielsen, cand. scient. Henrik Tran
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Boganmeldelser 
Lars-Henrik Olsen: Små dyr i skove11. Med tegninger af Ja
kob Sunesen og Bente Vita Pedersen. Tur-Natur. Formal: 20 
x 14,5 cm. ISBN 87-12-02900-9. 208 sider. G. E. C. Gad, 
Kobenlwvn 1997. Indbundet. Pris: kr 138. 

Denne danskproducerede bog om smådyrene i vore 
skove forljener at blive kendt og udbredt. Den omtaler 
og illustrerer mere end 800 artet� altså noget mere end 
"Hvad finder jeg i skoven?" eller nogen anden dansk 
bog om dette emne. 

Bente Vita Pedersen har tegnet larver og planter, Ja
kob Sunesen alle de voksne dyr. Illustrationerne er fine 
og vellignende, og man kan finde arter, som meget 
sjældent ses omtalt i de mere populære bøger. Eksem
pelvis præsenteres man for 97 arter af Iovinger (Dipte
ra), deraf 21 arter af svirrefluer. Halvdelen af disse er 
arter, hvor larverne lever af bladlus. Derimod er der 
ingen af de skovarter, hvor larverne minerer i levende 
planter og kun et par af de arter, hvor larverne lever i 
dødt træ under nedbrydning. Disse svirrefluer er el
lers i udpræget grad skovdyr, der endog kan afsløre 
vigtig viden om den pågældende skovs økologiske 
kvalitet. 

Det ser ud til at være en stor fordel, at alle disse arter 
nu har danske navne. Forøvrigt har en stor del af alle 
bogens arter et dansk navn. Dette navn er fremhævet, 
men naturligvis er der også ved alle arter anført det la
tinske navn. 

Ved hver gruppe er der anbragt en kasse med en be
skrivelse, som er fælles for alle gruppens arter. Beskri
velserne af de enkelte arter er gode. Først følger artens 
kendetegn og længde i mm, dernæst flyvetiden og om
tale af, hvor man kan finde dels den voksne og dels 
larven. Ved hvert opslag er angivet, om forstørrelsen 
er l, 2 eller 4 gange. Det er en stor fordel, at billede og 
tekst er anbragt sammen. Man kan undre sig over, at 
der anvendes den forældede og misvisende betegnelse 
følehorn og ikke den moderne betegnelse antenne. 
Som bekendt er det palperne, der er insekternes føle
organer. Antennerne er fintmærkende lugteorganer. 

Efter bogens hovedafsnit, hvor dyrene er ordnet sy
stematisk, er der en række afsnit ordnet efter emner: 
Livet i en myretue, bladlusenes fjender, elmesyge, dyr 
på svampe, dyr på ådsler, dyr på mennesket� dyr i bær 
og frugter - og der er hele 28 sider om galler. Bogen af
sluttes med et register over danske og latinske navne, 
men mangler litteraturliste. 

Den indholdsrige og nyttige håndbog kan anbefales 
til alle, som gerne vil vide noget om, hvad det er for 
smådyt� man møder på skovturen. Dertil kan føjes, at 
prisen er særdeles rimelig. 

Ems! Torp 
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Bent Muus & forgen G. Nielsen: Havisk og fiskeri i Nord
vesteuropa. 5. udg. Med tegninger af Preben Dahlsfrom og 
Bente Olesen Nystro111. 338 sider, 20 x 13 cm, indbundet. G. 
E. C. Gnds Foring, 1998. ISBN 87-12-02996-3. Pris kr 298. 

Denne klassiker udkom første gang i 1964. Det har 
været en meget efterspurgt bog, som allerede i 1977 
kom i 4. udgave. I denne udgave blev en del oplysnin
ger om fangsten af de enkelte fiskearter revideret bl.a. 
pga. fiskerikrisen i begyndelsen af 1970'erne, men el
lers fremtrådte bogen uændret. Efter at den har været 
udsolgt i en årrække, er en stærkt udvidet og moderni
seret 5. udgave nu udkommet. Antallet af behandlede 
arter er steget fra 173 til 273, og sidetallet fra 244 til 338 
sider, så det er en helt ny og tiltalende bog, som nu fo
religger. 

Preben Dahlstrøms fine tegninger er bibeholdt og 
suppleret med 132 tegninger udført af Bente Olesen 
Nystrøm. De er af meget høj kvalitet og er i næsten al
le tilfælde tegnet på grundlag af friskfangede eksem
plarer, men med det farvetab, som døden medfører. 
Foruden fisk er der medtaget 11 arter af krebsdyr, 
blæksprutter og muslinger. Der er tilføjet et nyt afsnit 
om ferskvandsfisk i brakvand, hvor 9 arter er behand
let i billeder og tekst. 

Teksten er udarbejdet af professor Bent J. Muus og 
Jørgen G. Nielsen. Familiernes rækkefølge i bogen er 
ændret, så den følger de nyeste systematiske arbejder, 
og de videnskabelige slægts- og artsnavne er også i fle
re tilfælde ændret. Desuden er som noget nyt tilføjet 
autornavne og årstal for beskrivelsen. Også bestem
melsesnøglerne er fuldstændigt omarbejdede. Der 
indledes med afsnittet "Portræt af en fisk", som beskri
ver ydre bygning, fisken og vandet, fiskens sanser, fi
skens liv, hvor findes fisken og artsbestemmelse af fisk. 

Mogens Andersen har nytegnet alle udbredelses
kort. De er klare og tydelige. Desuden er der adskillige 
detail tegninger, f.eks. af den pågældende fiskearts fø
deemner. 

Efter artsgennemgangen er der afsnit om fiskeriets 
historie, fiskemetoder, fiskens anvendelse og fiskeri
biologi. Der afsluttes med registre over latinske og 
danske navne og en kortfattet litteraturliste. 

Bogen dækker først og fremmest Nordsøens fiskear
ter, men den behandler også - som titlen antyder - alle 
almindeligt forekommende fiskearter i de nordvest
europæiske havområder. Den kan varmt anbefales til 
alle interesserede, og den bør findes både på bibliote
ker, skoler, gymnasier, universiteter og på hylden i fi
skekutterens styrehus. 

Ems! Torp 



Forfattervejledning 
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af 
Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret 
klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes 
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget summary (men med titlen skrevet på 
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser<<. 

Opmærksomheden henleder på, at artikler på over 
6(-8) sider som hovedregel kun kan bringes i Flora og 
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af trykkeomkostningerne for hele artiklen. 

Artsnavne. - Såfremt danske artsnavne eksisterer, 
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i 
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i 
parentes. 

Citeri11g af publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993), 
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres 
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle 
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen 
>>Citeret litteratur<< og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard: 

(KAPITEL I BOG) 
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation

ships in arehid mycorrhizal systems. - 1: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem rnethods in orchid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 
57-71. 

(BOG) 
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto

re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København. 

(TIDSSKRIFT ARTIKEL) 
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 

Flora og Fauna 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men 
derimod med en kornprimeret fuld reference i teksten 
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<. 

Citering af ltpublicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen, 
pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve ornta-

les i teksten som f.eks.: >>(Jens Hansen, in litt. 1965)<<, I 
artikler, som helt eller delvist bygger på u publicerede 
kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<. 
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret 
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.: 
>>(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men 
derimod med en kornprimeret fuld reference i teksten. 

Takkebemærkninger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres 
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<. 

Figurer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne 
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres 
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende 
figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i 
forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten<<). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske 
udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være 
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen. 
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som 
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt 
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort l hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i 
sort/ hvid eller i farve Qf. Flora og Fauna 101(1): 2, 
1995). 

Arbejdsgang. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge 
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter, 
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske 
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør. 
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To korn
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til 
forfatteren sammen med en »ren<< kopi. Den rene kopi 
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sarn
men med de kommenterede eksemplarer - og meget 
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i 
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt 
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af 
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem 
og returneres til redaktionen. 

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke 
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50 
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling. 
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