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Lyspunkter 

Glædelig er hver en ting, der nedsætter be
lastningen af miljøet. På dyrskuet i Horsens i 
juni demonstrerede Landbrugsforeningen en 
form for jordradar, der køres henover en mark 
og måler jordarterne ned til l meters dybde. 
Herved kan man skelne mellem ler og sand 
under pløjelaget og derved få et godt billede 
af gødningsbehovet På jordradaren sidder en 
GPS-måler, der angiver positionen af rada
ren løbende ved hjælp af satelitter. Oplysnin
gerne lagres på diskette og kan overføres til 
gødningsprederen. Der tegnes også kort over 
marken. Hvor man før gav samme mængde 
gødning til hver kvadratmeter af marken, kan 
man nu nøjes med at gøde marken efter be
hov. Derved bliver den tilførte gødnings
mængde mindre, og det gør udvaskningen 
også. 

Et andet apparat blev demonstreret af Sta
tens Jordbrugsforsøg, Bygholm. Det er en ro
bot, der kan køre hen over marken og angive 
positionen, mængden og arten af ukrudt. Det 
er meningen, at data fra robotten skal styre
sprøjtningen af ukrudt, så man kan nedsætte 
pesticidmængderne. Systemet er under udvik
ling og bliver forhåbentlig et praktisk arbejds
redskab. 

Begge apparater viser, at landbruget arbej
der i den rigtige retning. 

Eigil Holm 



Pimpinelle-køllesværmeren, Zygaena minos (Zygaenidae; Lepidoptera) 
fundet uden for det kendte udbredelsesområde- en lykkelig omstændig

hed med dystert perspektiv 

Jens Reddersen 
Bykrogen 3, Vistoft 

8420 Knebel 
annejens. reddersen@post.tele.dk 

The burnet moth Zygaena min os (Zygaenidae; Lepidoptera) found outside its previously 
lrnown distributional area in Denmark- good news with a gloomy perspective. 
In Jul y 1986, the author found a hithetto unkr10wn population of the bum et moth Zygaena min os, Iisted 
as 'vulnerable' on the Danish 1997 Red List. The new finding si te was located at the Westem-Zealand 
Great Belt coast c. 9 km south of Kalundborg (55°N 35'; 11 °E l O ') and c. 30 km SW of the nearest 
previously known population. In July 2001, the area was revisited and the species searched for along 
the coast line between theAsnæs and Reersø peninsulas. All habitats o f the prefetTed type, coastal dry 
grassland o n poor ae i die sand with the larval host plant Pimpinelia saxifraga L., was searched intensive! y. 
Atmost all specimens observed were res ting, basking, feeding o r mating on flowers o f Knautia arven
sis, facilitating a total count of all specimens when walking through the narrow band of coastal dry 
grassland between the seashore and agricultural fields or summer house areas. 
A total of 283 specimens of Z. minos were counted along with individuals of 2-3 other bumet moth 
species. The !argest population was centered around the original Svallemp Sh·and finding site, but 
smaller and possibly separate populations were found on habitat patches further south at Bjerge Nord
sh·and and Omum Sh·and. No populations and hardly any habitat patches were found north ofSvallemp 
Strand. The very strong association with K. arvensis suggests that flowering K. arvensis may be an 
important component o f Z. min os habitats, servin g as an essential adult nectar source. 
The establishment of extensive summer house areas in the early 1900s seems to have protected Z.. 
minos habitats and populations from the well-known threats o f agricultural intensification. However, a 
general change in the use and management of summer house plots was observed in the area (towards 
intensive gardening and planting of invasive rose Rosa rugosa) and this puts the species at serious risk 
in the near future. Therefore, immediate action to proteet these fragile habitats is sh·ongly recommended. 

Midt-sidst i 1980' eme besøgte jeg jævnligt Svallemp 
Strand syd for Kalundborg. Under et besøg i juli 1986 
observerede jeg en for mig ukendt køllesvænner-art 

- metalsort med lange brede højrøde og delvist 
sammenløbende længdestriber. Pga. formodet sjæl
denhed tog jeg ingen eksemplarer, men ved opslag 
viste det sig at være en af to næsten uadskillelige 
tvillingarter, Zygaena min os (dengang diaphana) og 
Z. pwpuralis. Al.teme er overvejende- i nyere tid 
alene -kendt fra Sjælland og begge arter er gået 
betydeligt tilbage i nyere tid, Z. pwpuralis dog mest 
(Kaaber 1998). 

Det følgende år indsamlede jeg to eksemplarer, 
som Svend Kaaber via genitaliemorfologien (Hof
fmeyer & Knudsen 1941) bestemte til Pimpinelle
køllesværmeren, Z. minos. Fundet var opmuntrende 

ikke alene, fordi enhver ny forekomst af ualminde
lige arter i tilbagegang er opmuntrende, men også 
fordi det nye fund var langt uden for ( ca. 30 km SV 
for) nærmeste hidtidige forekomst, primært nord- og 
nordvestsjællandske strandoverdrev (Kaaber 1982, 
Kaaber pers. komm.). 

Køllesvænneme udgør en karakteristisk gruppe 
blandt de danske sommerfugle med en anseelig stør
relse (et par cm) og med stærke metalfarver (grøn 
eller sort/rød). Alle arter er dagaktive med kun en 
årlig generation med flyvetid i juli. Larveme har et 
ret snævett værtplantevalg blandt tokimbladede ur
ter, således Alm. Pimpinelle ( Pimpinelia saxifi·aga) 
for Z. minos og Timian (Thymus setpyllum og T 
pulegoides) for Z. pwpuralis. Alle arter er sol- og 
varmeelskende (Kaaber 1982) og knyttet til lysåbne 
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Figur l :  Pimpinelle-køllesværmeren, Zygaena minos, 
siddende på Bakke-Nellike (Dianthus deltoides) på 
den gammelkendte lokalitet Melby Overdrev, Nord
sjælland, juli 1 98 1 .  Foto: Per Stade! Nielsen. 

The bumet moth, Zygaena min os, resting o n Dianthus 
deltaides on dJJI acidic gmssland habitat at Melby 
Overdrev, North Zealand, July 1981. Photo: Per 
Stade! Nielsen. 

naturtyper med lav vegetation. Sådanne naturtyper 
er typisk naturligt næringsfattige og/eller tørre (over
drev, ferskeng, strandeng, osv.) og har tidligere på 
store arealer været fastholdt igennem ekstensiv græs
ning og/eller høslæt, men såvel naturtype som drifts
form er af mange årsager stærkt truede i dag 
(Ellemam1 et al. 200 1 ) .  Køllesværmernes biologi, 
levesteder og tt·usler mod forekomsterne minder så
ledes meget om dagsommerfuglenes (Stoltze 1 996), 
som de ikke sjældent registt·eres sarrunen med (Niel
sen 1 992; Holbeck et al. 2000; Clausen et al. 200 1) .  
Sammen med dagsommerfuglene har også kølle
sværmerne allerede fra starten været vurderet ift. den 
danske rødliste (Kaaber 1 980; Kaaber 1 998), hvor 
både Z. minos (sårbar) og Z. pwpuralis (akut truet) 
i 1 997 er opført. Som fælles trusler over for de to 
gruppers fælles habitattype - gamle lysåbne og næ
ringsfattige enge og overdrev - anføres, at leve
stederne "forsvinder eller ændrer karakter som følge 
af gødskning, tilgroning eller tilplantning." (Stoltze 
1 996; Kaaber 1 998; Stoltze 1 998). For de mange 
lavmobile arter i begge grupper (Hodgson 1 993; 
Clausen et al. 200 l) bør man yderligere påpege h'liS
Ien fra den øgede opsplihling i små isolerede bestande 
(fragmentering). 

Mht. huslerne har man i Danmark forståeligt nok 
fokuseret stærkt på landbrugets afgørende rolle i 
ødelæggelsen af tidligere levesteder (fx Prip & Wind 
1 995; Stoltze 1 998), men i dag er der formentlig kun 
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få og spredte levesteder for køllesværmere og dag
sommerfugle i det egentlige landbrugsland, hvor 
udyrkede arealer i vidt omfang er ødelagt af opdyrk
ning, omlægning, tilgroning samt anvendelse eller 
afdrift af pesticider og gødning (Reddersen et al .  
1 999). Det er derfor spørgsmålet, om det ikke er helt 
andre lodsejergrupper og dermed helt andre biolo
giske, driftsmæssige og naturforvaltningsmæssige 
problemer, der trænger sig på. Således har de velbe
varede tørre, næringsfattige og lysåbne naturtyper 
stmi sammenfald med de onu·åder, der tidligt i det 
tyvende århundrede blev bebygget med SOlrunerhuse 
(fx kysterne i Nordsjælland, Odsherred, på Mols samt 
i Vest-, Nordvest- og Nord-Jylland). I første ræld<e 
har den tidlige sommerhusbebyggelse utvivlsomt sik
ret mange af disse orm·åder mod de velkendte nega
tive følger af landbrugsdriftens dramatiske intensi
vering i efterkrigstiden. I anden række har netop 
denne beskyttelse dog også medført, at mange be
stande af de lysåbne naturtypers planter og dyr er 
blevet stærkt afhængige af en helt ny type lodsejere, 
hvilleet man tydeligvis hidtil ikke har forholdt sig til 
i den offentlige naturforvaltning (Prip & Wind 1 995;  
Sto ltz e  & Pibl 1 99 8 ;  Wilhj elm-udvalget Uf. 
www.sns.dk)). 

I dette lys foretog forfatteren i sommeren 200 1 
en kortlægning af udbredelsen inden for detme nye 
vestsjællandske forekomst af Pimpinelle-kølle
sværmeren. 

Metode 
Uge 28 (9. - 1 5 .  juli) 200 1 startede med blandet 
dansk sommervejr med udbredt skydældce, spredte 
regnbyger, moderate temperaturer og vedvarende 
hård vind fra sydvest og vest - altså pålandsvind i 
mmådet. Herefter kom der varmt stille højttyksvejr, 
og eftersøgningen af køllesværmere blev derfor 
iværksat under ideelle betingelser. På det kendte 
fundsted (55°N 35';  1 1  °E 1 0') sås straks et antal Z. 
minos - som sædvanligt næsten udelukkende sid
dende på blomsterkurve af Blåhat (Knautia arven
sis). Der var mange individer; de fleste var pæne, 
men der fandtes dog også slidte eksemplarer. Derfor 
vurderede jeg, at tidspunktet var nogenlunde cen
tralt i bestandens flyveperiode, hvilket er ideelt for 
en eftersøgning. 

Den 1 3 .- 1 6. juli afsøgte jeg ved et enkelt besøg 
en række kyststt·ækninger - fra nordsiden af Asnæs i 
nord til nordvestsiden af Reersø i syd. På jævnlige 
afstikkere ind i landet kunne det konstateres, at 
stt·andoverdrev og larveværtplanten Alm. pimpinelle 
næsten alene fandtes i et smalt bælte nær stranden 
undtaget forstt·and og evt. hvid klit. Eftersøgning og 
optælling var derfor koncentt·eret omluing de kyst
nære arealer - typisk et 25- 1 00 meter bælte langs 



kysten med lejlighedsvise afstildcere ind i landet, især 
langs grusveje ind i sommerhusområderne, hvor for
holdene syntes at kunne tillade forekomst af Alm. 
pimpinelle og køllesværmere. 
Alle steder, hvor jeg observerede arten, foretog jeg 
en totaloptælling af alle køllesværmere. På samtlige 
ruter regish·erede jeg groft vegetationssarnnlensæt
ning, dagsommerfuglefauna samt arealudnyttelse og 
vurderede tillige diverse trusler mod eventuelle 
habitater og deres kvalitet. 

Resultater 
Asnæs 
På Asnæs fandtes Alm. Pimpinelle kun omkring og 
umiddelbart vest for Havnemark (på nordsiden) -
oftest i ret høj vegetation (Tabel l ) .  Her fandtes en
kelte z. filipendu/a samt muligvis en tvivlsom stor 
femplettet mt køllesværmer (da formentlig Z. loni
cerae). En enkelt af disse observeredes under en 
længere flyvning, hvor den i jævn vind (V) fløj lang
somt ( ca. gåhastighed) op mod vinden over en stræk
ning på 3-400 m langs stranden ca. 12-2 m over ve
getationen. Ved habitatgrænsen vendte den pludse
lig om og fløj i stor fart med vinden tilbage, hvoref
ter den påbegyndte en ny tur op mod vinden. Der 
var formentlig tale om en han, der patruljerede efter 
ubefrugtede hunner. 

På NV -spidsen af Asnæs findes en meget fin og 
velbevaret vegetation på de tilgroede klinter mod 
stranden med bl.a. Mark-Tusindgylden, Hjertegræs, 
Lav Tidsel og BakketidseL Derimod sås ildce Alm. 
Pimpinelle og ingen arter af køllesværmere. Sydpå 
bliver klinten lavere og forsvinder sammen med den 
uforstyrrede skræntvegetation. På Asnæs' SV -hjørne 
og inden for skrænterne bar "strandoverdrevene" 
overalt stærkt præg af massiv forstyrrelse - forment
lig såvel omsårring og gødskning med stærk græs
dominans af specielt Rajgræs (Lolium sp.) . Videre 
langs sydkysten helt til Svallerup St:I·and var der plet
vist en mere uforstyrret ldintvegetation - fX med Stor 
Knopurt, Vild Gulerod, Ager-Snerle, Alm. Røllike 
og Blodrød Storkenæb. Pimpinelle sås dog ingen 
steder på hele denne strækning, mens nektarkilder 
af god kvalitet syntes tilstede (bl .a .  blomstrende 
Knopurt og Tidsler tjente som nektarkilder for et stort 
antal Græs- og Engrandøje) .  Mange steder trængte 
landbmgsdriften på de bagvedliggende arealer sig 
dog på med massive skræntbevoksninger af Alm. 
Kvik, Draphavre, Burre-Snene, Ager-Tidsel, Grå 
Bynke og Stor Nælde til følge. På hele dette stykke 
sås overhovedet ingen køllesværmere - uanset 
forstyrrelses graden. Stykket fra Asnæs Vesterskovs 
SØ-hjørne og til Bastlup Søndersh·and gennemsøgtes 
dog ikke, men fremstod på afstand (kikkert) ildce 
lovende. 

Svallerup Strand- Bje1ge Nordstrand 
Pimpinelle-køllesværmeren var langt talrigest i om
rådet fra Svallemp Strand. Denne nordligste fore
komst i otmådet begyndte ved det ubebyggede areal 
omkring vandværk, Strandhuset og mtebil-vende
pladsen, hvor den registreredes i betydeligt antal på 
begge sider af vejen. Om end med lidt vekslende 
tæthed fandtes arten i hvert fald 1 ,5 Jan sydpå til 
Bjerge Nordstrand, hvor eftersøgningen sluttede. I 
alt optaltes her 1 77 individer af Z. minos mod kun 5 
Z. filipendu/a og 6 1  A. statices (Tabel 1 ) .  Stykket 
op taltes som 3 delområder (Tabel l ,  række 4-7) -
her var Z. minos overalt den talrigeste art, men med 
såvel det største antal som den største andel i nord 
(række 4). Udbredelsen var meget afgrænset i ret
ningen vinkelret på kysten - mod vandsiden pga. fra
været af Alm. Pimpinelle og Blåhat på og nær stran
den - mod landsiden begrænset af sommerhus
parcellerne, hvoraflangt de fleste var skyggede pga. 
tilplantning især med høje Skovfyr (Pimts sylvest
ris), buskadser med Rynket Rose (Rosa rugosa) el
ler egentlige haveanlæg og pga. udbredt og hyppig 
græsslåning i haver såvel som på vejrabatter. 

Bje1ge Sydstrand 
Bjerge Sydst:I·and afsøgtes med indgang i nordenden. 
Her regish·eredes hurtigt 5 individer af Z. min os sam
men med enkelte A. statices lige i randen af det nord
vestlige hjørne af sommerhusområdet Y deriigere 
eftersøgning 2-300 m sydpå langs sh·anden viste kun 
få spredte Pimpinelle og her fandtes alene A. statices 
(ca. en halv snes). Her var den potentielle habitat 
kraftigt reduceret pga. betydelig tilgroning med Ryn
ket Rose langt ud mod den veludviklede hvide klit. 
Nordpå var der et ret bredt ubebygget sh·andoverdrev 
og inden for igen et afgræsset overdrev op over den 
gamle Stenalderhav-skrænt, men desværre med me
get lidt Pimpinelle og Blåhat. Her fortsattes efter
søgningen - forgæves - nordpå et godt stykke op 
langs og på de gamle ugræssede kystskrænter med 
ret velbevaret frodig skræntvegetation, igen uden 
Pimpinelle. 

Ornum. Stmnd og sydpå 
Orrrum Strand afsøgtes med indgang fra sydenden, 
hvor der hurtigt fandtes l (slidt) individ af Z. minos 
sammen med en enkelte A. statices. Nordpå var krat
bevoksningen tæt og eftersøgning blev hmtigt opgi
vet. Eftersøgningen fortsatte sydpå på de meget åbne 
arealer mellem stranden og de store tæt afgræssede 
enge uden for 'Flasken' ,  hvor jeg observerede mo
derat forekomst af Alm. Pimpinelle, men hverken 
Blåhat eller køllesværmere. På Reersø besøgtes area
lerne vest for udløbet fra 'Flasken', hvor der var flotte 
strandoverdrev - u  græssede som ekstensivt afgræs-
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Havnemark - vest 
Asnæs - NV spids (klint) 
Asnæs - SV spids 
Asnæs - S kyst 

Svallemp Strand - midt 
Svallemp Strand- S del 
Bjerge Nordstrand - N del 

Bjerge Sydstrand - nordfor 
Bjerge Sydstrand - N  del 
Ornum Strand - S del 

Reersø - NØ enge 
Reersø - N  midt 

Total 

LH Ka 

+ + 
+ 

+++ ++ 
+++ ++ 
+++ ++ 

+ + 
++ + 
++ 

+ 
+ + 

Pimpinelle-
køllesværmer 

(Z. minos) 

o 
o 
o 
o 

1 05 
52 
20 

o 
5 
l 

o 
o 

283 

Seksplettet Grøn 
køllesværmer køllesværmer 

(Z. filipendu/a) (A. statices) 

3 o 
o o 
o o 
o o 

3 6 
l 40 
l 1 5  

l 5 
o 6 
o 2 

o o 
o o 

9 74 

Tabel l .  Eftersøgning og optælling af Pimpinelle-køllesværmeren (Zygaena minos) på en nyfundet fore
komst ved Svallemp (55°N 35 ' ;  1 1  °E lO') syd for Kalundborg samt på kyststrækningerne nord og syd 
herfor. For hver kystornråde er der groft anslået mængde af dels larvehabitat (LH) med Alm. Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga) og dels den foretrukne nektarkilde, blomstrende Blåhat (Knautia arvensis (Ka)), 
sammen med angivelse af det totale antal individer observeret ved et enkelt besøg medio juli 200 l .  

Search and enumeration for the Danish Red List (vulnerable) burnet moth species (Zygaena minos) at a 
newfinding site at Svallerup Strand (55°N 35 '; il 0E l O') south o f Kalundborg, Western Zealand, and at 
potential coastal grassland habitats north and south of it. For each sile, the tabte lists a com-se estimate of 
amount of larval habitat (LH) with hostplant Pimpinelia saxifraga as well as preferred adult nectar source 
Knautia arvensis (K a) along with total individual burnet moth counts observed at a single visit at estimated 
population peak by mid-July 2001. 

sede - men desværre helt uden fund af Alm. Pimpi
nelle og køllesværmere af nogen art. Enl<elte afstik
kere ned gennem sommerhusområdet til Reersøs 
nordstrand viste enkelte små pletter af strandoverdrev 
med Alm. Pimpinelle og Blåhat spredt ind i et næ
sten totalt udbredt og ofte mandshøjt buskads af 
Rynket Rose. Her fandtes der da heller ingen kølle
sværmere af nogen art. 

Diskussion 
I denne nyfundne vestsjællandske bestand, findes 
hovedbestanden tydeligvis ved Svallemp Strand og 
1 ,5 -2 km sydpå ti l  Bjerge Nordstrand. Hoved
udbredelseområdet rummede ikke alene en stor be
stand af Pimpinelle-Køllesværmeren men også to 
andre almindeligere atter, Grøn Køllesvænner (A. 
statices) og Seksplettet Køllesværmer (Z.filipendu
la), og er altså generelt en god køllesvætmerlokalitet, 
hvilket bør registreres i naturforvaltningen. Nordpå 
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til Asnæs fandtes hverken egnet habitat eller atten 
selv, men i dette område går den intensive landbrugs
drift helt ud til kysten, hvilket godt kan have ødelagt 
tidligere forekommende ha bi tater for Z. min os. Deri
mod fortsætter udbredelsesområdet sydpå - i hvert 
fald til sydenden af Ornum Strand. 

Pimpinelle-køllesværmeren er således betydeligt 
mere udbredt end hidtil antaget. Arten forekommer i 
Danmark i dag alene på Sjælland - fra Solrød Strand 
i sydøst og spredt nordpå over Nordøst-Sjælland, 
henover de nordsjællandske kyster og mod nordvest 
indtil Bjergene ved Vejrhøj -Vindekilde (Kaaber 
1 982 ;  Svend Kaaber & Rasmus Ejrnæs, pers . 
komm.). Hettil kommer nu en langsh·akt forekomst 
langs Storebæltskysten fra Svallemp Sh·and til og 
med Ornum Strand i syd. 

Generelt regnes alle arter af køllesværmere for 
meget lavmobile. Den nyfundne vestsjællandske be
stand er derfor utvivlsomt isoleret fra de nætmeste 



hidtil kendte bestande ved Sejrø Bugt ca. 30 km mod 
NØ (Kaaber 1 982). Men det må derudover antages, 
at bestanden ved Svallerup-Bjerge Nordstrand ikke 
normalt har forbindelse med de mindre bestande ved 
Bjerge Sydstrand-Ornum Strand, idet hverken 
habitaten eller arten observeredes ca. l km nordpå 
herfra. Et enkeltstående eksempel på distance
flyvning hos køllesværmere sås dog på Asnæs hos 
en anden Zygaena-art (jf. resultat-afsnittet) og kan 
altså forekomme, men afhængigheden af art, køn, 
genetik, vejrforhold, populationsstørrelse etc. er 
ukendt. Omvendt kræver kolonisering jo i princip
pet kun en befrugtet hun i et enkelt år. 

Trods grundig eftersøgning sås individer af kølle
sværmere i øvrigt næsten udelukkende på blomster 
af Blåhat- også selvom Blåmunke, Timian, Knop
urt, Ager-Tidsel, Alm. Røllike, Alm. Kongepen mm. 
forekom almindeligt og blomsterende sammen med 
Blåhat. Mange køllesværmere og dagsommerfugle 
er tilsyneladende fælles om en uhyre stærk præfer
ens for Blåhat som højsommer-nektarkilde på tørre 
arealer (Holbeck et al. 2000). Immobiliteten hos 
køllesværmere (ingen individer i luften) og koncen
trationen på de iøjnefaldende blomster af Blåhat 
havde tilsammen den metodiske fordel, at bestand
ene med stor sikkerhed kunne apsøges gennem fjern
orientering efter blomstrende Blåhat og her optælles 
i ro og mag. Der blev således reelt foretaget en total
optælling af den øjeblikkelige bestand på denne måde 
-og det vil være nyttigt at udnytte dette til systema
tisk kortlægning og optælling. 

Udbredelsen af Z. min os afhænger selvsagt af fore
komsten af lav, lysåben vegetation med værtplanten 
Alm. Pimpinelle. Udbredelse og hyppighed af Z. 
minos syntes dog umiddelbart i denne undersøgelse 
at have et næ11 sammenfald med udbredelsen af 
blomstrende Blåhat - såvel mellem forekomsterne 
som inden for forekomsteme. Dette antyder, at gode 
nektarkilder- og i særklasse blomstrende Blåhat
kan være mere afgørende for udbredelsen af arten 
end hidtil antaget, hvilket må overvejes ift. eventu
elle plejeplaner. 

Disse nye fund viser, at denne flotte og let
genkendelige art udmærket kan være overset andre 
steder. Det vil være oplagt at eftersøge den på Reersø 
og videre sydpå, hvor visse aiter af dagsommerfugle 
med samme habitat findes (fx Markperlemor
sommerfugl, Sandrandøje, Okkergul Pletvinge (jf. 
Stoltze 1 996)). Her ligger der dog næsten hele vejen 
langs kysten til Halsskov store ældre sommerhus
områder. Sommerhusbebyggelseine kan netop have 
beskyttet de gamle strandoverdrev med Alm. Pim
pinelle og Pimpinelle-køllesværmere mod skaderne 
fra de sidste 50 års intensivering af dansk landbmg, 
sådan som det sås med de udbredte ødelæggelser 

(om såning, gødskning, gødningsspild) på de fleste 
kystnære arealer mellem Asnæs og Svallerup. Det 
er dog bekymrende, at der er tydelige problemer også 
i sommerhusområderne: Observationeme fra denne 
undersøgelse antyder, at den udbredte plantning, selv
såning og manglende bekæmpelse/afgræsning af 
Rynket Rose (Rosarugosa) udgør en stor og forment
lig stadigt øgende trussel mod strandoverdrevene og 
dermed Pimpinelle-køllesværmeren, dens værtplante 
og hele habitat. Samtidigt viste det sig, at det i dag i 
området alene var sommerhusområdernes fællesarea
ler og strandarealer, der tjente som habitat for arten. 
Sommerhusparceller med lysåbne naturg�unde og 
rabatterne langs g�usvejene imellem sommerhusene 
kunne godt være habitat og rummede i området sted
vis stadig Alm. Pimpinelle. Kun i eet tilfælde fand
tes der dog Pimpinelle-Køllesværmere her - ved et 
ældre uplejet sommerhus. 

Tendensen til intensiveret sommerhusdrift er ty
delig - i det vestsjællandske område som overalt i 
Danmark og ikke mindst for de attraktive g�unde i 
første række. Husene udvides og modemiseres, ud
nyttelsesgrad og -periode stiger, og - hvad der er 
særlig kritisk- der er en stærk intensivering i have
driften. De gamle ekstensivt plejede naturg�unde af
løses i stigende grad af veltrimmede friskgrønne og 
tætklippede græsplæner med buskadser - mere lig 
parcelhushaven. Øget fritid, maskinpark, og ordens
mani medfører støt og roligt en udvidelse af de tæt
klippede græsarealer til også at omfatte græsrabat
ter, indkørsler og fællesarealer. Dette kan hverken 
Pimpinelle-køllesværmeren, dens værtplante, Alm. 
Pimpinelle eller foretrukne nektarplante, Blåhat, . 
klare. Det samme vil gælde mange andre af ( strand)o
verdrevenes karakteristiske plante- og insektarter. 
I mange egne af landet har landbruget fjemet eller 
ødelagt de oprindelige ekstensivt udnyttede lysåbne 
naturtyper, som ikke umiddelbmt kan genskabes fx 
ved braklægning eller anden ophør af drift 
(Mogensen et al. 1 997; Reddersen et al. 1 999; Elle
mann et al. 200 l ). På grund af den unikke beliggen
hed og historie står de danske sommerhusejere i dag 
i mange områder som fremtrædende forvaltere af 
enestående naturområder, bl.a. her langs de vest
sjællandske kyster. Hvomår får den offentlige natur
forvaltning øjnene op for disse værdier, for at der er 
andre potentielle naturforvaltere i dette land end det 
offentlige og landbruget, og for at ganske alminde
lige mennesker også kunne inddrages, motiveres og 
forpligtiges i bestræbelserne for at beskytte den sær
egne biologiske mangfoldighed i vore huede, lys
åbne naturtyper? 
Det er således nok opmuntrende med nye fund af en 
rødlistet art, men her er det dog en god nyhed med 
dystre perspektiver. 
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Under mottoet "hellere sent end aldrig" anmeldes 
her en gmndbog i Grønlands økologi fra 1 999. Jeg 
kan ligeså godt springe ud i superlativerne med det 
samme. Det er en utrolig flot, alsidig og interessant 
bog - selvom det formelt er noget så kedeligt som 
en "lærebog" og selvom om 280  kr. nærmest 
signalerer discount. Naturhistorikere er tit konser
vative, og vi vil ofte foretrældce de specialiserede 
bøger om Grønlands svampe, laver, insekter, planter 
osv., der nu efterhånden foreligger - flere af disse 
indeholder da også udemærkede kapitler om disse 
gmppers særlige vilkår og tilpasninger i det (sub-) 
arktiske. Her er der imidlertid en blændende godt 
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fortalt, rigt illustreret, godt stmktureret og priOt·ite
ret indføring i - reelt set i det ultraspændende fag 
"arktisk økologi" eksemplificeret ved det fantasti
ske Grønland, der heldigvis ikke pt. er på vej ud af 
rigsfællesskabet. 

Bogen er smukt layoutet under det lidt kedelige 
grønne indbinding, spækket med fotos af høj kvali
tet, figurer, tabeller, diagrammer, kort over udbre
delser osv. Alt er fremstillet eller omarbejdet til denne 
bog, hvorfor tekst og illustrationerne spiller smukt 
sammen i en harmonisk helhed. Det er så gennem
ført, at hvor overflade/masse-forholdet hos forskel
lige pattedyr gennemgås, er der sammen med rens
dyr, marsvin og ringsæl også tegnet et menneske -
som naturligvis er en inuit (p. 92). Som lærebog er 
der naturligvis meget stof af "generelt lærebogs
præg", men det gør overhovedet ikke bogen "stø-



vet" - tværtimod, for teksten er spækleet med kon
krete eksempler og henvisninger til figurer og tabel
ler. I de mange figurer er der forbløffende få åben
lyse fej l eller manglende forklaringer- generelt støt
ter figurteksterne fint, fx i afsnittet om trofiske ni
veauer er der et billede af æglæggende spyfluer på 
hoved af død moskusokse, der lige har tilføjelsen 
"Larver af spyfluer spiller en stor rolle for nedbryd
ningen af kadavere". 

l kapitel l gennemgås (meget) kort økologiske 
grundbegreber ink l .  de arktiske  egnes særl ige 
indstrålings- og sæsonforhold. Kapitel 2 omhandler 
flora- og faunahistorie, inkl. kort om fossiler men 
også spritnye resultater om kvartær-perioden via 
borekerner i indlandsisen. Kapitel 3 omhandler kli
maet inkl .  nyere klimahistorie koblet til Grønlands 
indvandringshistorie (Dm·set, nordboere osv.) og 
dette følges naturligt op i kapitel 4 med tilpasningerne 
til de ekstreme arktiske levevilkår. Dernæst følger to 
lange kapitler om hovedbiotoperne, kapitel 5 (ha
vet) og 6 (land og ferskvand). Der sluttes med en 
langt kapitel 7 omhandlende menneskets forhold til 
naturen. Det hele krydser hjemmevant rundt mellem 
alle naturhistoriens discipliner: beskrivelser af bio
toper og dyre- og plantesamfund, trofiske grupper 
og fødenet, populationsdynamikken i stort (fiskeri
modeller) og småt ( aldersstruktur og rekruttering af 
tuelimurt), artsudbredelser og vandringer, føde- og 
adfærdsbiologi, fysiologi osv. Der er rigtig meget og 
fint opdatereret information om en dybt fascineren
de verden, som man gennem nøgternheden mærker 
forfatternes kærlighed til. Om end bogen er ambi
tiøs og vil have "alt" med bliver den sjældent over
fladisk - bl.a. er det smukt løst ved at lade en lang 
række grønt indrammede "case-historier" gå i dyb
den med godt udvalgte i llustrative eksempler. Som 
entomolog holder jeg fælt af "case"-historien om 
"Tilpasninger hos arktiske stikrnyg" med et skønt foto 
af en snespurvunge med en myg ved næbroden, så 
man næsten selv må ldø sig. Eller dyrk selv- i raritet
senden af spektret - historien "Indlandsisen- græn
ser for liv?" med små sorte cryoconithuller langt inde 
på indlandsisen, dannet af varmeabsorbtionen i 
aflejret sort stjernestøv, der rummer bittesmå økosy
stemer med jernbakterier og bjørnedyr. Men natur
ligvis er der også ting, der ikke er med: De marine 
plante- og dyresamfund er dårligt beskrevne og 
fokuserer lidt rigeligt på kommercielle arter, afsnit
tet om plantefordelende faktorer er meget kort og fx 
sammenhængen til næringsstoffer meget kort beskre
vet - uden nærmere begrundelse. Mens de varme 
kilder på land er med i kap. 6, er de fantastiske un
dersøiske varmtvands-skorstene (ikaitter) ikke med 
i kap. 5 .  Men det meget, der er med, er bare så godt, 
at savnet er lil le, og i en økologibog er det rimeligt, 

at folrus ligger på det generelle i levevilkår, tilpas
ninger og processer og kun har strejftog til det spe
cielle. 

En lille anke har jeg over for den mærkeligt uegal t 
sammensatte litteraturliste, der iklee er særlig lang 
og svinger mellem helt elementære ting som Nør
gaards "Elementær økologi" fra 1 982 til dybt speci
aliserede videnskabelige afhandlinger om " carboni
ferous palaeoniscids from East Greenland" - over 
for anden relevant litteratur, der slet ikke er medta
get. Men det er en lille detalje i en ellers skræm
mende god bog - god og flot og ambitiøs og engage
rende og minsandten også billig. Lærebogen kombi
nerer det bedste fra den populariserende amerikan
ske teoriglade lærebogstradition med den seriøse 
deskriptivt naturhistoriske europæiske tradion. Og 
så udgives den samtidig på både grønlandsk, dansk 
og engelsk, hvilleet også bør sikre den mange inter
nationale læsere- fx. i Rusland, Norden, Canada og 
USA. 

Jens Reddersen 

Jens Bocher: Insekter og andre smådyr - i Grøn
lands j} e l d og ferskvand. Forlaget Atuagkat, 2001. 
Pris 448 la; 302 s. 

Klimaforandringerne og deres årsager og konsekven
ser er en af flere gode giUnde til, at der nationalt som 
internationalt er blevet oprustet i forskning i arkti
ske økologi - også i Grønland. Samtidigt har man 
oprustet inden for de videregående uddannelser i 
Grønland, og disse forhold ligger uden tvivl bag den 
tætte publikation af naturhistorisk litteratur om Grøn
lands naturhistorie. I Flora & Fauna 1 07 (2+3) 
anmeldtes den nyredigerede udgave af Tyge Boehers 
"Det Grønne Grønland" om Grønlands-botaniklcen. 
1 1 999 kom "Grønlands Økologi" (jf. oven for) som 
en mere generel lærebog i økologi, og endelig fore
ligger nu en indbydende 24 x 1 6  x 2,3 cm håndbog 
om "Insekter og andre smådyr i Grønlands fjeld og 
ferskvand". 

Teksten står på siden i læsevenlige 8 cm enkelts
palter med bred margin. Bogen domineres dog af et 
væld af illustrationer - dejl ige fotos af landskaber, 
vegetationstyper og især dyr sammen med mange 
smukke farvelagte tegninger og nøglernes streg
tegninger. Ved første gennemkig er det de mange 
smukke illustrationer, der betager. Småkravlet er jo 
svært at gøre populært tilgængeligt på artsniveau, 
men her hjælper det meget, at man anvender de nye 
parallelle danske navne til arterne. Selvom man ikke 
husker de danske navne (der som svirrefluen "nord-
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lig bredfodsflue" heller ikke altid er lige mundrette), 
så er det en psykologisk fordel at være på "fornavn" 
med krapylet. 

Hovedvægten er lagt på en systematisk gennem
gang af Grønlands hvirvelløse makrofauna (> 1 mm), 
som strækker sig fra side 42 og helt til side 274 - fra 
dyriske svampe til mider med hovedvægt på insek
ter ( 1 59 sider). En fyldig l itteraturliste ( l  O s.) med 
både ny og gamle referencer og et stikordsregister 
( 1 2  s.) afslutter bogen. Et generelt økologisk og tvær
gående afsnit om "Grønlands smådyr og deres leve
vilkår" er derfor henvist til side 1 5  til 27, hvoraf 
meget er fotos. S. 28-38 er nemlig optaget af det 
åbenbart obligatoriske afsnit i insektbøger om ind
samling og konservering, mm. ,  somjeg har hm·celle
ret over i tidligere anmeldelser. Afsnittet er hverken 
dårligt eller irrelevant, men rummer intet nyt. Så
danne sider fortrænger uundgåeligt andet stof - og 
der savner jeg en gmndigere gennemgang af leve
stederne mht. klima, sæson, jordbund, permafrost, 
økologi, dynamik og særlige resourcer (fx kilder, 
gødning, ådsler, mm.) - både som fordelende og 
begrænsende faktorer og som findesteder for dyrene 
- ikke mindst fordi den aktiske økologi er så ander
ledes, de fysiologiske udfordringer så store og deres 
løsninger så fascinerende. Her må man nu gå til de 
andre bøger. 

Bogen forekommer på een gang dybt faglig og så 
alligevel "populær" (fx forordets snakkende sprog). 
Og dette forhold er nok -lidt efter smag og behag
både bogens styrke og svaghed. Jeg bliver lidt for
virret over, hvem bogen henvender sig til. Selv ud
styret med den anbefalede l Ox håndlup, har jeg svært 
ved at se ikke-specialister komme helskindet igen
nem at kigge efter de to brud i forvingens costal
ribbe, eller at skelne mellem en stor led-collembol, 
en rovbillelarve eller fx. det ene bjørnedyr, der er 
medtaget (fordi det kan b live 1 ,2 mm!). Der er jo 
megen sandhed i det gamle biolog-mundheld, at man 
helst skal kende gtuppeme i forvejen for at kunne 
nøgle dem! Forfatteren gør fx selv opmærksom på 
faren ved larver/nymfer- det er sobert at nævne det, 
men det løser jo ildce problemet! Jeg havde dertil 
gerne set flere illustrationer i nøglerne, sådan at læ
seren forstår udseende og position af karakterne - fx 
bagvingeundersidens midtfelt (polar- vs. arktisk 
perlemorsommerfugl, s. 1 32) - fx skinnebenets (?) 
eventuelle sporer (?) ( svampemyg vs. galmyg, s. 1 55) 
og fx bageste (?) tydelige (?) vingeribbe når/når ikke 
ud til vingeranden (blomsterfluer vs. egentlige fluer, 
s. 1 57). 

Når ikke-specialister overhovedet kan gøre sig for
håbninger om at nøgle til art, skyldes det forenidin
gen pga. de få arter, der findes i Grønland: Tag nu 
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biller med kun 35 arter, svirrefluer ( l  0- 1 3) ,  dag
sommerfugle (5), tæger (4), bladlopper, cikader og 
netvinger (hver 2), mens g�.·æshopper, guldsmede og 
myrer helt mangler! I nogle tilfælde snydes der -
forståeligt og sympatisk - lidt på vægten, idet svære 
gtupper som bladlus ( 1 9) og thrips (5) ikke føres 
helt til art. Her ftygter jeg, at uerfarne brugere vil 
plumpe i og tro, at de sidder med en fangst af den 1 -
3 repræsentant( er) for gtuppen, der er vist. Bortset 
fra disse mindre indvendinger virker nøglerne simple 
og overkommelige - ligesom forbilledet, Chinerys 
glimrende "Europas Insekter", som jo  også har 
Boeher som "fordansker". 

Der er stedvist noget gammeldags over sprog og 
præsentation - også trods bogens farvestrålende og 
lækre appetitlighed. Hovedgtupper indledes tradi
tionelt med gennemgang af gruppen med taxonomi, 
"størst og mindst", den globale fmmvariation og fore
komst. Og så er det hele omhyggeligt forsynet med 
hele den latinske taxonomi af rækker, klasser, ord
ner og familier. Det giver et lille erindringsekko til 
min studietids pinsler med Bames' "Invertebrate 
zoology". Dette burde en forlagsredaktør nok have 
fanget - især lige i starten i indholdsfortegnelsen, 
hvor det fylder over 90%. 

Jeg har ikke ledt med lys og lygte efter mulige fejl 
i nøgler, navne eller taxonomi - det ville være små
ligt og bogen virker gennemarbejdet. Men jeg sav
ner noget så fundamentalt som fuldstændige biblio
g�.·afiske oplysninger i kolofonen, hvad fx med et 
udgivelsesår? Sammesteds står "Nærværende rap
port er finansieret . . . . .  " Hmmm - rapport?? 

Men altså: Alt i alt foreligger der her et tiltrængt 
værlc, der er smukt gennemillustreret og layoutet, 
originalt og nyttigt og med visse undtagelser vel
disponeret (mere økologi !) .  Dele af teksten er lidt 
gammeldags - hvad man så efter smag og behag kan 
opfatte positivt eller negativt. Jeg er meget glad for 
at eje den - også selv om jeg ikke tror, at juleman
den inviterer mig en tur til sit Grønland foreløbig. 
For den voksende g�.·ønlandske nationale identitet og 
uddannelses- og naturturistsektor må værket være en 
stor gave, og et kæmpeskridt i retning af, at man også 
i Grønland får mulighed for at beskrive den i sær
klasse enestående natur. Indbydende værker som 
dette burde også give et tiltrængt løft i tilgangen af 
nye entomologer. For at støtte den sikre bestemmelse 
af gruppeme kan jeg kun opfordre Jens Boeher til at 
udgive en opdateret litteraturfortegnelse til bestem
melse af samtlige familier - svarende til den nyttige 
danske, som Ole Lomholdt m.fl. publicerede i Ento
mologiske Meddelelser i 1 984. 

Jens Reddersen 
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Liparis /oeselii (L.) L.C.M. Richard - state and conservation in Denmark. 
During the last decade the distribution and thr state of L. /oeselii has been intensively investigated in Denmark. 
The investigation has been performed due to l )  the designation of L. /oeselii as protected in accordance with the 
the Berne Convention, 2) the appointment as indicator species ofa rare fen type ( extreme ri c h fen) in Denmark, 3) 
the national monitoring o f a number ofpopulations, and 4) the inelusion o n Annex II ofthe EEC Habitals Directive. 
Moreover, the state of L. /oese/ii is reported to be unfavourable in most European countries, too. 

In 1 997 to 2000 all s i  tes where L. loese/ii has been recorded du ring the last 25 years, were surveyed in ord er to 
document the present distribution of the species. Besides, the location and the sizes o f the populations together 
with the s tale and impact on the si te have been recorded. The present investigation shows, that L. /oese/ii du ring 
the investigation period has been recorded on eleven si tes correspondig to approx. ten per cent ofthe total number 
ofknown L. /oeselii si tes in Denmark. In three ofthe recent Danish populations the recorded number of L. /oese/ii 
specimens exceed l 000 in 1 998. In three other populations the number o f specimens were between l 00 and l 000, 
while in the rest Jess than 1 00 specimens were counted. In particular years only one specimen was counted on 
some ofthe siles (Table 5). The habitat conditions are assessed favourable for L. /oese/ii on nine and unfavourable 
two siles. Seven siles are protected by the provisions of the Nature Proteetion Aet and inelucled as Special Areas 
o f Comnservation under the EEC Habitals Directive. 

The breeding system o f the L. /oese/ii flowers has yet not been elucidated satisfactorily. Som e scientists point 
out that pollination takes place by al Iogamy or geitogamy, while others suggest that autogamy is the rule. As a 
consequence, more investigations on the breeding system are needed to elucidate the ways and effectiveness of 
fertilisation and the possibilities for success in dispersal both on the present site and to suitable neighbouring 
si  tes. 

The chance o f survivat of nine populations is unfavourable. Two populations a re at the extinction point due to 
land-drying, overgrowing and illegal digging-up. However, there is a chance of survival, as the geographical 
location of the eleven recent L. /oese/ii sites are claimed to be marginal to commercial economical interests, 
causing that most o f the populations o f L. loese/ii and their si tes might remain stable in the future. The next ten 
years will demoostrate if the stated deelining rate of five populations every ten years has ended. 

Indledning 
I Danmark er det offentliges interesse for Mygblomsts 
(figur l )  forekomst og status blevet stærkt forøget 
inden for de seneste l O  år. Årsageme hertil er flere. 

Mygblomst er optaget på anneks II til EF-Habitat
direktivet (92/43ÆEC), som rutruner de fælleseuro
pæiske plante- og dyrearter, hvis bevaring nødven
diggør udpegning af særlige beskyttelsesområder. F o r 
at blive optaget på et af habitatdirektivets annekser 
kræves der, at de pågældende arter er i så stærk tilba
gegang i dele af EU-området, at deres fortsatte beva
ring nødvendiggør en fælles indsats flere EU-lande 
imellem. Dette medfører, at arten og dens vokseste
der kræver streng beskyttelse. 

Mygblomst er omfattet afBern-konventionen, hvis 
formål er at beskytte europæiske arter af vilde plan
ter og dyr - især de truede og sårbare - samt deres 
levesteder. En følge af Danmarks tilh·æden af kan-

ventionen er, at Mygblomst blev fredet i 1 99 1 .  
Arten overvåges på landsplan, og resultaterne ind

går i D MUs projekt 
"
overvågning af danske orkideer". 

De fleste bestande er blevet overvåget l mindst l O år, 
og bestandsudviklingen har været meget forskellig. 
Hertil kmnmer, at der føres regelmæssigt tilsyn med 
4 lokaliteter, hvor arten er regish·eret i perioden 1 982-
1 995. 

Mygblomst anvendes som ledeart for ekstremrig
kær (Vinther 1 99 1 ) .  I forbindelse med Skov- og Na
turstyrelsens landsdækkende registrering af denne 
kærtype i 1 987 blev der bl.a. udarbejdet en status for 
artens forekomst i Danmark (Wind 1 988). 

De mange data om forekomst og status, der i det 
seneste tiår er tilvejebragt, er blevet nøjere gennem
gået. Det er resultatet heraf samt tilgangen af nye op
lysninger, især fremkommet ved feltuhdersøgelser ud
ført i perioden 1 997-2000, der dann�r grundlaget for 
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Figur l .  Mygblomst Tre blomstrende og tre vegeta
tive skud samt en fjordgammel fmgtstand i en mos
tue, se tillige figur 1 0. Foto: P. Wind. Vandpiasken 
1 3 .  juli 200 l .  
Li pari s loeselii. Threeflowering and three vegetative 
siwo/s and an o/d ji-u i t stand in a moss tussock, see 
alsofigure 10. 

nærværende artikel .  At 1 997 er valgt som undersø
gelsens første år, skyldes iværksættelsen af D MUs 
overvågning af ekstrenu·igkær, hvor de kendte vok
sesteder for bl.a. Mygblomst blev undersøgt (Wind 
1 998). 

Metoder 
Indsamling af data om Mygblomsts forekomst og sta
tus blev udført ved en gennemgang af samlingerne i 
de videnskabelige, danske herbarier (herb. C og 
AAU), herbariet ved Den kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole, den botaniske litteratur, Det botaniske 
Lokalitetsregister, Den Topografisk-botaniske Under
søgelses arkiv (TBU-arkivet) og Atlas Flora Danica-
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Figur 2. Samtlige af DMU registrerede lokaliteter 
for Mygblomst Fyldte prikker viser de recente be
stand. Friideerne i hovedstadsregionen er afsat i over
ensstemmelse med figur 5.2 i Christiansen og Moes
lund ( 1 985). 

The total number ofreconled siles ofL. loeselii. The 
biae/c dots indicate the recent populations. 

databasen samt oplysninger fra private personer. 
Herbariearkenes etiketter og litteraturreferencer, 
TBU-arkivkort og private arkiver deponeret på Bo
tanisk Museum i København blev kritisk gennemgået 
for oplysninger om findesteder, biotoptyper, bestands
størrelser og evt. årsager til artens bestandssvingnin
ger eller forsvinden på lokaliteterne. 

Hertil kommer resultaterne af feltarbejdet udført 
1 997-2000 med sigte bl.a. på at fastslå artens nuvæ
rende forekomst og bestandsstørrelser samt mulige 
negative påvirkninger afbestandenes trivsel. En støtte 
for dette arbejde er resultaterne af overvågningen af 
ekstremrigkær (W ind 1 988, 1 992a, 1 998) og af over
vågning af danske orkideer, hvor stønelsen af Myg
blomst-bestandene opgøres ved enten optællinger af 
samtlige individer på en lokalitet (totaloptælling) el
ler i et permanent prøvefelt (tabel 2; Wind 2002). 

Udbredelsen i historisk perspektiv 
Mygblomst er indenfor de seneste 200 år rapporteret 
fra 1 05 lokaliteter fordelt på 3 1  TBU-dish·ikter (fi-



TBU d. l . 
TBU d. 2. -

TBU d. 6. 
TBU d. I O. 
TBU d. 1 3a. 
TBU d. l 3b.
TBU d. 20. 
TBU d. 2 1 . 
TBU d. 22a. 
TBU d. 28. 
TBU d. 29. -

TBU d. 30. 
TBU d. 3 1 . 
TBU d. 32. 
TBU d. 33. 
TBU d. 35. 
TBU d. 36. -

TBU d. 37. 
TBU d. 38. 
TBU d. 39a. -

TBU d. 39b. 
TBU d. 40. -

TBU d. 4 1 . -

TBU d. 42. -

TBU d. 43. -

TBU d. 44. -

TBU d. 45a. -

TBU d. 45b. 
TBU d. 46. 
TBU d. 47. -

TBU d. 48. -

Uggerby ' 1 980'erne' (2). 
Kærsgård'l 1 987 (Wind 1 988); Liver Å 1 979 (Wind 1 992b); Norlev 1 982 (2), 2000 (PW); Vandplasl<en ' l  1 950 
(20), 2000 (PW). 
Hillerslev 1901  ( 1 ). 
Bjørnsholm 1 897 (3); Vilsted 1 909 (Mentz 1 9 1 2). 
Valk Mølle 1 9 1 4  ( l ). 
Hadsund 1 983 (2), 2000 (Wind 2001 b); Haderup ' 1920-50' ( 1 2); Lindegård 1 964 ( l ); Skalmstrup 1 9 1 1 (2). 
Ring Sømose 1 904 (Jensen-Haarup 1 904). 
Gel lerup ' 1 85 1 -56' (Lange 1 856-59). 
Tved 1 97 1  ( l ), 2000 (5). 
Helnæs 1 988 (2), 2000 (5); Vedelshave 1 890 (Andersen 1 9 1  0). 
Bederslev 1 897 (4); Bårdesø ' 1 89 1 -94' (Møller & Ostenfeld 1 902); Dybmose ' 1 888-97' (Lange 1 897); Enunelev 
' 1 89 1 -94' (Andersen 1 9 1 0); Hasmark 1 902 (Møller & Ostenfeld 1 902); Lisbjerg 1 976 (Næsborg et al. 1 998); 
No ru p ' 1 89 1 -94' (Møller & Ostenfeld 1 902); Otterup ' 1 888-97' (Lange 1 897). 
Maglemose 1 85 1  ( 13); Urup'> ' 1 806-34' ( 1 3); 2000 (5). 
Maclemose 1 954 ( l ). 
Sundet 1 940 ( l ). 
Vitsø 1 964 (Hansen 1 965). 
Birket3> 1 876 ( I ); Hob y 1 905 ( l ). 
Borgø 1 94 1  (Andersen 1 943); Engestofte 195 1  ( I ); Hanemose 195 1  (6); Hejrede 1 9 1 3  (2); Radsted (=Krenkerup) 
' 1 950'erne' (6). 
Dalby Mose41 1 92 1  (3); Listrup ' 19 1 5-40' ( 1 4); Tvede 1 949 (Rasmussen l 950). 
Borre 1 940 ( I ); Busemark ' 1 9 1 5 ' (2); Hårbølle 1 963 (Hansen et al. 1 964); Rødding 1 939 ( l ). 
Even'> 1 902 (Rosen vinge 1903); 2000 (5); Holmegård 1 969 (Hansen 1 983); 2000 (5); Marbjerg 1 94 1  ( l ); Mogen
strup ' 1 879-83' (Lange & Mmtensen 1 884-85); Næstved ' 1 879-83 ' (Lange & Mortensen 1 884-85); Ræveholm 
' 1 945-60' (2). 
Kongsted 1 908 (2). 
Bagholt 1 952 ( 1 5), 1 998 (5); Mortenshlip 1 879 (Jensen 1 880-8 1 ); T1yggevælde 1 987 (Ciu·istiansen & Moeslund 
1 989). 
Basnæs 'årstal ikke oplyst' ( l ); Borreby 1 945 ( l ); Bronune6> 1 995 (Christiansen 1 995); Bøgelunde 1 868 ( l ); Flom
men 1 879 ( l ); Hemmeshøj 1 867 (Lange 1 869). 
Vesterlyng 1 878 ( l ); Saltbæk Vig 1 904 (Pedersen 1 905); 1 998 ( 1 6); Svebølle ' 1 879-83 (Lange & Mortensen 1 884-
85). 
Flyndersø 1 984 ( I l ); Pindal 1 92 1  ( l ); 'T u se Næs, nordsiden' ' 1 879-83' (Lange & Mmtensen 1 884-85); Udby Vig 
1 990 (2). 
Dragerup ' 1 879-83' (Lange & Mattensen 1 884-85); Egernæs 1 9 1 9  ( l ); Hejede Overdrev 1 878 (Lange & Mmten
sen 1 878-79); Hjortesø 1 880 ( l ); Koholm 1 9 1 7  (Wiinsteclt 1 9 1 8); Lyngerup 1 9 1 8  ( l ); Ravnshalt ' 1 872-78 (Lange 
& Mortensen 1 878-79); Skuldelev Ås, vestsiden 1 9 1 7  (Wiinsteclt 1 9 1 8); Mose ved Lejre Station (= Vibemadsmose 
el. Enghave) 1 935 ( I ); Orø, Salvig 1 986 (9); Orø, østsiden 1 995 ( 1 7); Siwidelev 1 988 (Christiansen & Moeslund 
1 989); 2000 (Holmen 2000); Uglestrup ' 1 888- 1 923' (Wiinsteclt 1 925); Østby ' 1 864-72' (Mmtensen 1 872). 
Bidsh·upgård (= Rørmosen) 1 904 ( l ); Boserup 1 890 ( l ) ;  Fan1m Sottemose ' 1920-5 1 '  ( 1 2); Kattinge 1 878 (Lange 
& Mortensen 1 878-79); Komerup (evt. TBU d. 44) 1 878 (Lange & Mortensen 1 878-79); Lille Rørbæk 1 989 
(Christiansen & Moeslund 1 989); Lyngby Mose 1 890 ( 4); Ordrup ' 1 80 1 -40' ( l ); Rådvad 1 840 ( l ); Sengeløse 1 870 
(3); Slagslunde ' 1 864-72' (Mmtensen 1 872); Tepti Mose ' 1 864-72' (Mmtensen 1 872); Vallensbæk 1 88 1  (Jensen 
1 882-83); Værebro ' 1 859-64' (Lange 1 864). 
Dunkehus 1 890 (3). 
Lundehus ' 1 806- 1 85 1 '  (Lange 1 85 1). 
Dyndeby71 1 985 (l O); Gadegård ' 1 864-82' ( Bergstedt 1 882-83); Kjøllergård 1 869 ( I ); Sommergård ' 1 864-72' 
(Bergstedt 1 882-83); Sose ' 1 864-82' (Bergstedt 1 882-83). 
Barsø 1 969 ( l ); Kjelstrup 1 92 1  (Larsen 1 922). 

Tabel l. Oversigt over samtlige, kendte lokaliteter for Mygblomst i Damnark. Listen er ordnet alfabetisk inelenfor hvert TBU-dish·ikt. For 
hver lokalitet er angivet årstal for seneste registrering med kildeangivelse i parentes. Enlige tal i parentes henviser til upublicerecle kildet: For 
lokaliteter, hvor bestande er konstateret i 1 997-00 (med fede typer), er l igeleeles angivet det ældste, regish·erede fund med kildeangivelse. 
Angivelser af fund, der ikke kan benføres til et eksakt årstal, er angivet med citationstegn. Attiklens forfatter er angivet som P W. 
The siles o.fthe recorded populations o.fL. Joeseli i i11 Denmark Recent siles are i11 bold. 

Bemærkninger: l )  Kærsgård og Vandpiasken ligger på det marine forland neden for den nord-sydgående litorinaskrænt. De to vådområder adskilles af et 
tørt klitparti, hvmfor de er behandlet som to adskilte lokaliteter (jf. W ind l 992b). 2) Lange ( 1 85 1 )  og M.L. Mortensen (2) angiver fund af Mygblomst på en 
lokalitet ved Birkende, der fonnodes at være identisk med Ump. 3) Dem1e indsamling er foretaget af Rostmp i Ravnsby Mose, der fonnodes at være 
identisk med Kamphoveners lokalitet Birket,j f. Gravesen ( 1 982). 4) Oplysningen om fundet i Dalby Mose berm· på et ikke stedfæstet belæg i hcrb. KYL. 
På gmndlag af en håndskreven randbemærkning ved beskrivelsen af Mygblomst i et eksemplar af Lange ( 1 886-88), der førhen har være ejet af en fal
stringsk florist, der næppe har botaniseret meget uden for Falster, er lokaliteten foreløbig henfø11 til d. 37 (J.S. Andersen, pers.conun. 1 998). 5) Fra Winges 
herbarium ligger i herb. C et udateret belæg indsamlet på en lokalitet ved Præstø, der formodes at være identisk med Even. 6) Forfatteren har besigtiget 
lokaliteten årligt siden 1995 uden resultat. 7) Identisk med Bergstedts ( 1 882-83) lokalitet: Myregård Mose. 
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gur 2, tabel l ) .  De 1 05 lokaliteter ligger i moræne
lersegne nord og øst for Weichsel-istidens hoved
opholdslinie. Halvdelen affindestedeme er sjælland
ske, mens resten ligger spredt i de øvrige landsdele. 
Et karakteristisk træk er lokalitetemes relative tætte 
koncentration i visse egne omkring København og 
Roskilde samt på Nordfyn (figur 2), hvilket angive
ligt skyldes en tilsvarende koncentration af såvel 
ekstremrigkær som fordelingen af aktive botanikere. 

Potentielle voksesteder vest for hovedopholdslinien 
er kalkrige klitlavninger ved Blåvandshuk, på Fanø 
og Rømø. Syd for Danmarks grænse er den angivet 
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Figur 3 .  Populationsstørrel
ser af de recente Mygblom
stbestande 1 997-2000. (Kil
der: Ravnsted-Larsen 1 988, 
Vinther 1 987, Wind 2001 ). 
Bemærk den logaritmiske 
skala på ordinaten, der med
fører, at små værdier ikke er 
synlige. 

Total counts ofthe recent L. 
loeselii populations 199 7-
2000. Note the logarithmic 
scale on the ordinate 
causing that minor values 
are not visible. 

fra tilsvarende biotoper på De vestfrisiske og øst
frisiske Øer (Mennema et al .  1 985 ,  Haeupler & 
Schonfelder 1 988) samt fra Sild (Lange 1 886-88). 

Overvåning 
Med iværksættelsen af bestandsovervågning i hen
holdsvis 1 983 ved Urup (Vinther 1 987) og 1 984 ved 
Tved (Ravnsted-Larsen 1 988) fremkom de første re
gelmæssige, årlige opgørelser over antallet af Myg
blomst-individer i Danmark udført efter en standar
diseret metode. Siden blev optællinger af de andre 
Mygblomst bestande påbegyndt. 

F igur 4 .  Et typisk 
dansk voksested for 
Mygblomst Foto: P. 
Wind, Vandpiasken 
1 3 .  juli 200 1 .  

A typical Danish L. 
loeselii site: a dune 
slack in Northern 
Jutland. 



lim !ml ! • 
Bagholt Indenlands Vestsjælland Overvågning - amt 
Bromme Indenlands Vestsjælland Tllsy_n - amt/DMU 
Dyndeby Indenlands Bornholm Ingen 
Even Kystnær Storstrøm Overvågning - amt 
Flyndersø Kystnær Vestsjælland Ingen 
Hadsund Kystnær Nordjylland Overvågning - amt 
Helnæs Kystnær Fyn Overvågning - amt 
Holmegård Indenlands Storstrøm Overvågning - amt 
Kærsgård Kystnær Nordjylland Ingen 
LL Rørbæk Kystnær Frederiksborg Tilsyn - amt 
N ørle v Kystnær Nordjylland Overvågning - amt 
Orø, Salvig Kystnær Vestsjælland Ingen 
Orø, østsiden Kystnær Vestsjæ lland Ingen 
Saltbæk Vig Kystnær Vestsjælland Tilsyn - amt 
Skuldelev Kystnær Frederiksborg Overvågning - amt 
Ttyggevælde Kystnær Roskilde Tilsyn - amt 
Tved Kystnær lÅrhus Overvågning - amt 
Udby Vig Kystnær Vestsjælland Ttlsyn - amt 
Uggerby Kystnær Nordjylland Ingen 
Urup Indenlands Fyn Overvågning - amt 
Vandpiasken Kystnær Nordjylland Overvågning - DMU 

I perioden 1 982- 1 99 5 er Mygblomst registreret på 
2 1  forskellige lokaliteter (tabel 2); fra 3 af disse fore
ligger der ikke kvantitative oplysninger om bestande
nes stønelser. På to, Holmegård og Vandplasken, er 
der i løbet af pe1ioden henholdsvis skønnet og optalt 
mere end l 000 individer. Der er i samme periode re
gistreret færre end l O individer på 9 lokaliteter. 6 lo
kaliteter husede mellem l O og l 000 individer fordelt 
med 3 bestande på hver af de to størrelseskategorier 
(figur 7). Dette betyder, at de 5 største bestande har 
mmmet 97% af det samlede antal regish·erede indi
vider for denne periode. 

De nuværende bestande 
Mygblomst er i perioden 1 997-2000 er genfundet på 
1 1  lokaliteter fordelt på Sjælland og Fyn samt i Jyl
land (figur 2 & 3, tabel 2 ). Nedenfor gennemgås en 
række forhold på lokaliteteme for disse Mygblomst
bestande. Der gøres rede for artens historie på lokali
teterne baseret på regish·eringer i Dansk Herbarium 
ved Botanisk Museum (herb. C) og på lokaliteternes 
administrative forhold (tabel 2), iværksættelsen af 
overvågning, bestandenes størrelser og dynamik samt 
arealet af deres voksesteder (figur 3, tabel 3). 

Vandplasken huser Danmarks største bestand af 
Mygblomst (figur 4). Det første publicerede fund er 
fra 1 968 (Hansen 1 969), hvor det blev vurderet, at 
den oph·ådte i mængde (upubl. 1 9, P. Toudal Poul
sen, pers.cornn1. 1 999). Kendskabet til dens tilstede
værelse er imidle1tid ældre, idet lokaliteten i 1 950 
var mål for en ekskursion for Danmarks Lærerhøj-

1 987 ja 
1966 ja 
1990 ja 
nej ja 
1942 ja 
nej ja 
nej ja 
1 987 ja 
1962 ja 
1997 ja 
nej ja 
nej ja 
nej ja 
1992 ja 
1 95 1  ja 
nej ja 
1981  ja 
nej ja 
1965 ja 
1973 ja 
1962 ja 

Hil 
140 
nej 
nej 
1 5 1  
134 
1 4  

108 
145 
6 

120 
6 

nej 
nej 
135 
120 
132 
46 
136 
5 

97 
6 

Tabel 2. Administrative oplys
ninger om og status for overvåg
ning af Mygblomsts recente 
(med fede typer) og kendte vok
sesteder siden 1 98 1 .  (Efter Dahl 
1 994, Wind 200 1 a, upubl. 7). 
§ 3 :  Lokaliteten er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens gene
relle beskyttelse. EF: Lokalite
ten ligger i et EF-habitatområde 
angivet ved det pågældende 
områdes nummer. 

Information on siles where L. 
loeselii has been recorded since 
1981. The names in bold are the 
siles where L. loeselii is still 
present. §3: The site is protected 
by the provisions o f the Nature 
Proteetion Law. EF: The num
ber ofthe default EEC Habitat 
Area. 

skole under ledelse af prof. C.A. Jørgensen, hvor 
Mygblomst blev fundet (upubl. 1 9). I 1 980 blev stør
relsen af bestanden skønnet til at omfatte mindst l 000 
indiver (E. Hammer, pers.comm. 1 999). I 1 998 ud
fØltes en optælling af bestanden. Der blev regish·eret 
1 1 1 5  individer i optællingsfeltet, der udgør ca. halv
delen af det ca. 5500 m2 store kærområde, hvor Myg
blomst optræder (Wind et al. 1 999). I 1 999 og 2000 
blev der optalt henholdsvis 785 og 658 individer i 
prøvefeltet (figur 3 ;  Wind 2002). 

Kærområdet ved NØI·lev ligger på det saturne ma
rine forland som Vandplasken. Det adskilles herfra 
administrativt af grænsen mellem Rutshals og Hjør
ling kommuner, som følger Hølsgård Rende, der sam
tidig afgrænser Vandplask-fredningen mod syd. Myg
blomst blev første gang regish·eret i herb. C her i 1 982, 
hvor bestanden blev anslået til at omfatte 240 indivi
der (upubl. 2). I 1 998 blev der optalt 95 individer 
fordelt på et ca. 6.000 m2 stort område af kæret (Wind 
et al. 1 999). I 1 999 og 2000 blev der regish·er et hen
holdsvis 1 05 og 125 individer (figur 3, Wind 2002). 

I 1 988 blev et fund af ca. 500 Mygblomst-indivi
der på Helnæs indberettet til her b. C. Fyns Amt ind
ledte herefter et tilsyn med lokaliteten. I 1 998 blev 
der optalt 1 376 individer, mens bestandsstørrelsen i 
2000 blev opgjort til 3 1 3 individer (figur 3, Wind 
2002). 

I Urup-bestanden, som er den længst kendte, re
cente bestand, blev der i 1 968 og 1 972 indberettet 
henholdsvis 20 og 1 5  individer til herb. C (upubl. 2). 
Overvågning af bestanden blev iværksat af Fyns Amt 
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i 1 983, hvor der blev optalt 7 individer. Fra et mini
mum på 3 vegetative i 1 987 steg størrelsen af bestan
den til et foreløbigt maksimum i 1 993 på 88 indivi
der for perioden 1 983- 1 995. Bestandens størrelse har 
siden udvist en markant stigning, idet Fyns Amt i 
1 998-2000 har registreret henholdsvis 1 5 1 ,  450 og 
547 individer (figur 3, Wind 200 1 ,  2002). 

Den ældste regish·ering i herb. C af Mygblomst i 
eksh·emrigkæret ved Tvedblev foretaget i 1 97 1 ,  hvor 
der blev skøtmet 20 blomstrende individer. Ved en 
optælling i 1 978 blev der regish·eret 36 individer. År
hus Amt begyndte at overvåge bestanden i 1 984 
(Ravnsted-Larsen 1 988). I 1 985 blev der optalt et 
maksimum på 407 individer for perioden 1982- 1 995 . 
Bestandens størrelse har i løbet af perioden svinget 
meget og havde et minimum i 1 99 1  på 76 individer. I 
perioden 1 997-2000 toppede bestandsstørrelsen i 
1 998 med 378 individer (figur 3, Wind 200 1 ,  2002). 

Figur 5. Even. Perso
nen står omgivet af 
Tagrør (Phragmites 
australis) på stedet, 
hvor Mygblomst vok
ser. Foto: P. Wind, 1 8 . 
august 1 997. 

Afew specimens ofL. 
loeselii grows in the 
reed-bed dominaled 
by Plu·agmites austra
lis at the place where 
the person stands. 

Efter optællingen i 2000 blev hegnet mellem eksh·em
rigkæret og sh·andoverdrevet sløjfet, hvorefter krea
turerne fik adgang til at afgræsse kæronu·ådet. 

Ved 1 987-kortlægningen af ekstremrigkær (Wind 
1 988) blev få individer af Mygblomst fundet i den 
nordlige del af et eksh·enu·igkær ved Saltbæ/c Hoved
bestanden i den sydlige del blev først erkendt i 1 993, 
hvor der blev regish·eret 2 blomstrende individer 
(upubl. 8). I 1 997 blev der optalt 70 individer inden 
for det prøvefelt, DMU udlagde til vegetationsanalyse 
af det cenh·ale kærområde (W ind 1998). Ved et skøn 
i 1 998 vurderede Vestsjællands Amt, at bestanden 
omfattede mindst l 000 blomsh·ende individer (upubl. 
1 6, 1 8) .  

Mygblomst blev fra ekstretmigkæret ved Hadsund 
registreret i herb. C for første gang i 1 983.  I 1 987 
iværksattes overvågning af bestanden, hvor der blev 
optalt et maksimum for perioden 1 987- 1995 på 3 7 

Lokalitet Lokaliteis areal Bestandsareal Areal af prøvefelt Optællingsmetode 
Bagl10lt 170.000 m2 
Even 750.000 Il� 
Ha dsUild 1 5 .000 m2 
Helnæs 2.800.000 m2 
Holmegård 3.260.000 m2 
N ørle v 125.000 Il� 
Saltbæk 26. 1 30.000 Il� 
Skuldelev 1 5 .000 m2 
Tved 5.000 Il� 
Urup 200.000 m2 
Vandpiasken 1 .000.000 Il� 
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0,0 1 n� 
I n�  

10.000 Il� 
10.000 n1 
30.000 Il� 
50.000 m2 
25.000 m2 
0,0 1 Il� 
5.000 Il� 
1 0.000 Il� 
5 .500 m2 

-
-
-
-

72,5 m2 
6.000 m2 
2.500 m2 

-
-
-

2.750 m2 

Totaloptælling 
Totalqj)tæ llinR 
Totaloptælling 
Totaloptælling 
Optælling i PF 
Optælling i PF 
Optælling i PF 
Totaloptælling 
Totaloptælling 
Totaloptælling 
Optælling i PF 

Tabel 3 .  Udstrækningen af 
Mygblomst-bestandene på 
lokaliteterne 1 997-2000 
og tællemetoden. 

The extention area o f the 
populations o.f L. loeselii 
199 7-2000 and the 
melhads o f counting 



individer. Størrelsen af bestanden formindskedes si
den, og i 1 989- 1995 blev Mygblomst ildce regish·eret 
(figur 3 ,  Wind 200 1) .  Tilbagegangen skyldtes især 
tilgroning. Kærområdet blev i 1996 ryddet for op
vækst og græsning iværksat på foranledning afNord
jyl lands Amt, der overvåger lokaliteten. I 1 997 blev 
der registreret 6 blomstrende og 6 vegetative indivi
der (Wind et al. 1 999), mens der i 2000 blev fundet 
et blomstrende individ (Wind 2002). 

Mygblomst blev fundet i 1 969 i en tørvegrav i den 
komplekse Holmegårds Mose (Hansen 1 983). I 1989 
blev der i tørvegraven udlagt et prøvefelt på 5x l 4,5 
m, hvori der registreredes l O blomstrende og 3 ve
getative individer. Med 1 5  blomstrende og 2 1  vege
tative i 1 990 toppede individantallet i prøvefeltet for 
perioden 1 989- 1 995 .  Den totale bestand i tørve
graven blev i årene 1 988- 1 990 anslået til at omfatte 
2000 individer (upubl. 5) .  Efter 1 993 blev den ikke 
regish·eret i prøvefeltet Ved en grundig gennemgang 
af tørvegraven blev der i 1 998 fundet ca. 50 indivi
der (upubl .  20). 

Det ældste belæg i herb. C af Mygblomst ved Even 
blev indsamlet i 1 902. Den blev registreret på dette 
voksested sidste gang omkring 1 975 (upubl. 20). I 
1997 genfandtes den i en anden del af kærområdet 
end det klassiske (Wind 1 998). Det nye voksested 
har hidtil været anvendt til rørhøst (figur 5). Stor
strøms Amt har indgået en plejeaftale med lodsejeren 
for at opretholde denne driftsform (upubl. 20). I 1 998 
blev der registreret l vegetativt og 2 blomstrende 
individer, mens dette antal i 2000 var øget til 4 ve
getative og 5 blomstrende (figur 3 ;  Wind 200 1 ,  
2002). 

Ved hovedstadsrådets gennemgang af beskyttede 
naturtyper i regionen blev der fundet l individ af 
Mygblomst ved Skuldelev (Christiansen & Moeslund 
1 989). Kærområde var på det tidspunkt overgroet 
med bl.a. Tagrør og pile buske. Siden er buskene ryd
det, og græsning med kreaturer iværksat (Holmen 
2000). I 1 999 blev Mygblomst genfundet på satnme 
sted som i 1 988.  Bestanden bestod af 4 blomstrende 
og 2 vegetative individer i en klynge, hvilket også 
blev registreret i 2000 (figur 3 ;  Holmen 2000). 

Bestanden af Mygblomst ved Baghalt har været 
registreret i herb. C siden 1 952 (upubl. 1 5) .  Fra pe
rioden 1 967- 1 982 foreligger der enlcelte skøn over 
bestandsstørrelsen. I 1 984 blev den første optælling 
foretaget. I 1 987 blev der optalt et maksimum for 
perioden 1982- 1 995 på 46 individer (figur 3). 

Bestandens størrelse formindskedes siden (Wind 
200 l ) .  Inden for de seneste 5 år er der konstateret to 
ti l fælde af opgravninger, hvorved hovedpatten afbe
standen blev fjernet (figur 6). I 1 998 blev der regi
streret l blomstrende individ, ingen i 1 999 og l ve
getativt i 2000 (Wind 200 1 ,  2002). 

Figur 6. Et hul i tørven efter en opgravet Mygblomst 
Foto: P. Wind, Bagbolt Mose 27. juli 1 994. 

An individual ofL.  loeselii has been moved leaving 
a hole in the vegetationen. 

Bestandenes størrelser· i nationalt perspektiv 
På grundlag af optællingerne fra 1 997-2000 kan det 
fastslås, at de 3 største Mygblomst-bestande i hvert 
fald i et af årene rummede flere end l 000 individer 
(Vandplasken, Saltbæk og Helnæs). De næststørste 
med over l 00 individer er bestandene ved Tved og 
U ru p. I den anden ende af skalaen befmder sig Had
sund, Skuldelev, Even og Bagbolt med bestande på 
12 eller færre individer. Det kan endvidere fastslås, 
at Holmegård-bestanden har været udsat for en mar
kant tilbagegang på 98% på mindre end l O  år i for
hold til det skønnede maksimum på mindst 2000 in
divider omkring 1 990. De 5 største bestande ru1111ner 
fmtsat 97% af det samlede antal individer i Danmark, 
dvs. at hovedmængden af individer fortsat er kon
centreret på et fåtal af lokaliteter, mens antallet af 
bestande med få individer er reduceret (figur 7). 

Resultaterne af optællingerne 1997-2000 tyder på, 
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at flere Mygblomst-bestande har haft et individ
maksimum i 1 998 sammenlignet med optællingerne 
af bestandene i perioden 1 982- 1 995 (Ravnsted-Lar
sen 1 988, Vinther 1 987, Wind 200 1 ,  2002). Hertil 
kommer, at de 1 1  lokaliteter med recente bestande i 
1 997-2000 er det laveste antal Mygblomst vokseste
der hidtil registreret til et givet tidspunkt. 

I denne sammenhæng skal det bemærkes, at der 
først med den målrettede overvågning 1 997-2000 er 
opnået et samlet overblik over antallet af individer af 
Mygblomst i Danmark. Dernæst, at der ikke fm·elig
ger ældre, præcise bestandsopgørelser af bestanden i 
Vandplasken, og at hovedbestanden ved Saltbæk Vig 
først blev erkendt i 1 993 . Endelig skal det anføres, at 
de to tidsperioder er afforskellig længde (jf. figur 7). 

En anden væsentlig faktor er størrelsen af og 
bestandstætheden på de områder, hvor Mygblomst 
aktuelt vokser. Det er kun en mindre del af de enkelte 
lokaliteter, hvor leveforholdene umiddelbatt tilgode
ser artens økologiske krav. Selv om Vandplask-loka
liteten som helhed dækker et areal på l km2, optager 
kemeområdet for Mygblomst-bestanden 0,5% af det 
samlede areal (figur 4, tabel 3). I dette område vok
ser den til gengæld talrigt og ofte med flere individer 
samlet i klynger (figur l & 8). Den kan dog optræde 
sporadisk uden for kerneområdet 

Skønt der i l itteraturen kun foreligger få angivel
ser - ofte mere end l O  år gamle - om antallet af be
stande og deres størrelser fra vore nabolande, er det 
tydeligt, at artens skæbne i Danmark langt fra er ene
stående. En tilsvarende kraftig tilbagegang er såle
des dokumenteret i Skåne (Weimarck & Weimarck 
1 985 ,  Wittzell 1 984, anonym 1 993 , Mattiasson 
2000), Polen (Zajac & Zajac 1 997, M. Kosinski, 
pers.comm. 2000), det nordlige Tyskland (Hernke 
& Hemke 1 979 ,  Kutscher 1 997 ,  Haeupler & 
Schonfelder 1 988,  Griem et al. 1 989, Grave 1 994), 
Holland (Mennema et al. 1 985),  Belgien (Leten 
1 989) og England (Perring & Walthers 1 962, Wade 
et al. 1 994). 

Lokaliteis navn Arsag til ødelæggelse Årstal/periode 
Bederslev Afvanding 1 897- 1 939 
Bidstrupgård Afvanding og opdyrkning 1 904- 1 976 
Borremose Afvanding og opdyrkning 1 940- 1 976 
Gadegård Afvanding og opdyrkning 1 900- 1 956 
Hillerslev AfVanding og opdyrkning 1 9 0 1 - 1 987 
Kjøllergård Afvanding og opdyrkning 1 900- 1 953 
Lindegård Afvanding og opdyrkning 1 965 
Pindal Afvanding, opdyrkning og 1 9 1 4- 1 975 

udlægning til  sommerhusområde 
Rødding Afvanding 1 939- 1 959 
Skalmstrup AfVanding og opdyrkning 1 9 1 4- 1 987 
Vilsted Afvanding 1 9 1 3- 1 4  
Volk Mølle Afvanding og opdyrkning 1 9 1 4- 1 987 
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Bestandstilbagegang i Danmark 
Oplysningerne om det seneste registretingsår afMyg
blomst på de enkelte lokaliteter (se tabel l )  er an
vendt til at fremstille et søj lediagram (figur 9). Ved 
fremstillingen er der taget udgangspunkt i, at alle ob
servationer af Mygblomst fremgår af de tilgængelige 
kilder. Der er 3 faktorer, der taler herfor. For det før
ste har fund afMygblomst i naturen til alle tider vakt 
opsigt, hvorfor den hyppigt er blevet indsamlet (jf. 
den forholdsvis store mængde af belæg, 1 5 1 ,  i de vi
denskabelige danske herbarier). Samtidig er den på 
grund af sin sjældenhed og sit karakteristiske udse
ende formodentlig altid b levet medtaget i ekskursions
beretninger, lokalitetsbesktivelser og feltundersøgel
ser, når den er blevet registreret i felten. For det h·edje 
bevirker dens fi"emtoning, at forvekslingsmuligheder 
med andre atter er få. En anden antagelse er, at det 
seneste registreringsår er taget som udtryk for, at Myg
blomst er forsvundet fra den pågældende lokalitet lige 
efter dette tidspunkt. 

Der er samtidig grund til at påpege, at nogle be
stande med sikkerhed først har etableret sig siden, 
idet deres voksesteder først er opstået indenfor de 
seneste 200 år, se nedenfor. 

Søj lerne i figur 9 er konstrueret ved at akkumulere 
den seneste registrering på en lokalitet indenfor en 
l O års periode i samme punkt på abscissen. Der er 
ved fremstillingen af søjlediagrammet ikke taget hen
syn til antallet af individer på de enlcelte lokaliteter. 
Således tæller en lokalitet med en l 000 tallig bestand 
ligeligt med en lokalitet med en bestand på et indi
vid. Omvendt er chancen for, at et individ forsvinder 
fra en lokalitet, umiddelbart større, også selv om øde
læggelsen af voksesteder for Mygblomst, som tilfæl
det er det for andre arter, foregår uafhængigt af arter 
og bestands størrelser. 

Den første tilbagegang i antallet afMygblomst-be
stande satte ind mellem 1 840 og 1 870. I 1 890 var en 
tredjedel afMygblomst-forekomsterne tilsyneladende 
forsvundet. Halvdelen var borte i 1 9 1  O, mens 

Kilde 
Wiinstedt 1 940 
Gravesen 1 976 
Gravesen 1 982 
L·usen 1 956 
Wind 1 99 1  
Larsen 1953, 1 956 
Wind 1 990 
Gravesen 1 976 

Gravesen 1 982 
Wind 1 990 
Trap 1924 
Wind 1990 

Tabel 4. Dokumenterede årsa
ger til Mygblomst lokaliteters 
ødelæggelse. Tidsperioden 
angiver hvornår, ødelæggel
sen har fundet sted. 

Quoted eauses of the de
struction ofL. loeselii siles. 
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Størrelseskategorier, antal individer 

totred j edelen var væk i 1 940. Det største fald i antal
let af forekomster indh·af i perioden 1 870- 1 920, hvor 
Mygblomst blev regish·eret sidste gang på omhing 
halvdelen af det samlede antal lokaliteter. Tilbage
gangen i antallet afMygblomst-forekomster fmtsatte 
frem til 1 996, hvor især faldet fra 1 980'erne til 
1 990'eme er bemærkelsesværdigt. Søj lediagrammet 
(figur 9) kommer herved til at vise tendensen af det 
omfang og den hastighed, hvmmed Mygblomst er 
forsvundet fra mange af sine tidligere voksesteder. 

Facit er, at Mygblomst i 2000 med sikkerhed kun 
forekommer på en tiendedel af det samlede antal re
gistrerede lokaliteter (figur 2, tabel 1 ), og at faldet i 
antallet af regish·erede lokaliteter er foregået med en 
hastighed med et snit på 5 lokaliteter pr. tiår for pe
rioden 1 800- 1 999. Til sammenligning tjener, at 
Mattiasson (2000) anfører, at Mygblomst siden An
den Verdenshig i gennemsnit er forsvundet fra en 
lokalitet i Skåne hvert 3. år. 

Årsager til tilbagegang 
Årsagen til faldet i perioden 1 870- 1 920 skal ses i 
lyset afto væsentlige begivenheder: l )  higen 1 864, 
og 2) landbmgets begyndende industrialisering. Dan-

marks nederlag i 1 864 betød, at Søndeljylland og 
Fyrstedømmerne blev afstået til Preussen. Disse lands
dele udgjorde dengang omkling en h·edjedel afkonge
riget. Dette tab fremmede opdyrkningen af hede
områder og mere upåagtet afvandingen af ferske enge 
og moser samt iværksættelsen af de store landvind
ingsprojekter med tørlægning af fladvandede hav
områder f.eks. Saltbæk Vig, Rødby Fjord og Lamme
fjorden. Afvandingerne blev hjulpet godt på vej dels 
ved opfindelsen af dræmøret dels ved udviklingen af 
bedre og kraftigere maskiner. 

De mange regish·eringer afMygblomst i 1 980'eme 
hænger bl.a. sammen med det forøgede tilsyn med 
naturområder, som landets amter blev ansvarlige for i 
takt med ændringerne i lovgivningen for beskyttelse 
af naturarealerne. Hertil kommer en stigende interesse 
blandt foreninger og privatpersoner for at undersøge 
den danske natur. En følgevirkning var, at Mygblomst 
i denne periode blev nyre gistreret på 8 lokaliteter (ta
bel l ). Samtidig blev tilsynet med en række lokalite
ter så intenst og regelmæssigt, at der i perioden 1 982-
1 995 blev registreret enkelte individer med års mel
lemrum ved Bromme 1 995 (Christiansen 1 995), 
T1yggevælde 1 984 & 1 987 (Christiansen & Moeslund 

Lo kalitets navn Påvirkning Års tallpe ri ode Kilde Tabel 5 .  Dokumenterede 
påvirkninger, der er årsag til 
forringelse af lokaliteter 
som levested for Myg
blomst. Tidsperioden angi
ver hvornår, forringelsen 
har fundet sted. 

Birket Tllgroning 
Bårdesø Tllgroning 
Dybmose Tllgroning_ 
Ko holm Tllgroning 

Lyngby Mose Ud grøftning, 
anlægsarbejde 

Mademose Tilgroning 

Tvede Ud grøftning 

Uglestrup Tilgroning, mulig 
vandstandssænkning 

1 876- 1 920 
1 894- 1 976 
1 888- 1 9 10 
1 9 1 7- 1 976 
1 9 1 7  

1 954- 1 960 
1 949- 1 958 
1 923- 1982 

Christensen 1 92 1  
Gravesen 1 979 
Andersen 1 9 1  O 
Gravesen 1 976 
Wiinstedt 1921  
Gram & Sanderrnann 
Olsen 1 960 
Krin_g_ 1 958 
Christiansen & Moeslund 
1 989 

Quoted impacts that eauses 
af the deteriaration o f L. 
loeselii siles. 
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1 985, 1 989), Lille Rørbæk 1 983, 1 984, 1985 & 1 989 
(Christiansen & Moeslund 1 984, 1 985, 1 989) og 
Skuldelev 1 988 (Christiansen & Moeslund 1 989). 

I den botaniske litteratur foreligger der for en række 
lokaliteter dokumentation for konkrete årsager til, at 
Mygblomst ikke har kunnet genfmdes (tabel 4 & 5). 

Nyindvandring og etablering 
Mygblomst har i kraft af sin pioneregenskab utvivl
somt også før 1 980 etablere bestande på nye lokali
teter, uden at dette er blevet registreret, og den har 
bevaret potentialet til fortsat spredning, når ellers de 
rigtige spiringsforhold (nicher) på lokaliteterne fiem
kommer (se nedenfor). I det følgende diskutteres ek
sempler på lokaliteter, hvor en etablering af Myg
blomst har fundet sted efter 1 800. 

Atten blev som ovenfor nævnt registreret i Holme
gårds Mose første gang i 1 969 (Hansen 1 983) i en 
nord-syd gående, genvokset, rektangulær grav, hvor 
tørvelagene blev bortgravet i perioden 1 940- 1950. I 
modsætning til tidligere praksis i mosen blev der gra
vet gennem tørvelagene. Herved blev den underlig
gende gytje blotlagt. På grundlag af den grundige un
dersøgelse af mosen, N a tur og Ungdom udførte i pe
rioden 1 967- 1 970 (Asbirk et al. 1973), blev det på
gældende område beskrevet som en tøtvegrav med 
fri vandflade. Mygblomst blev ikke registreret (S. 
Asbirk, pers.conun. 1 998). Men den blev formodent
lig overset, idet bestanden i 1 980, hvor voksestedet 
blev registreret første gang i herb. C, blev betegnet 
som en masseforekomst (Hansen 1980). Det var for
modentlig også tilfældet i 1969, da den blev fundet 
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Figur 8. Mygblomst i 
forskellige alderssta
dier på en tue, Vand
p lasken.  Foto :  P. 
Wind, Vandpiasken 
28. juni 2000. 

Specimens o.fL. Joese
li i in various age 
stages on a tussoc/c. 

første gang (Hansen 1 983). Med andre ord har Myg
blomst haft mindre end 25 år til at etablere sig i tøtve
graven siden tø1veindvindingens ophør. Omvendt er 
den på små 30 år næsten forsvundet fra t01vegraven 
igen (Wind 200 1) .  

Voksestederne for Mygblomst ved Hadsund og 
Tved er tilsvarende opstået ved t01vegravning og gen
groning. Om sidstnævnte kæronu·åde anfører Ravn
sted-Larsen ( 1 988), at der på det sted, hvor Myg
blomst nu oph·æder, i følge et udateret matrikelkort 
og oplysninger fra lodsejeren førhen har været gra
vet t01v, hvorfor den må være indvandret siden. 

Mygblomst er ved et belæg i AAU kendt fra Salt
bæk Vig i 1 904 (Pedersen 1 905). Vigen opstod op
rindeligt som resultatet af et landvindingsprojekt, der 
blev påbegyndt i 1 866. Et digebrud i 1921  bevirkede, 
at arbejdet med en total tørlægning blev opgivet. Ind
strømning af saltvand i forbindelse med digebruddet 
må have medf01t, at de lavtliggende enge og dermed 
det nuværende voksested for Mygblomst blev over
skyllet. Mygblomst har næppe kunnet overleve de 
saline forhold. Det må derfor antages, at den nuvæ
rende bestand først har etableret sig i kærområdet ef
ter dette tidspunkt. 

Optællingerne fra Urup viser, at de enkelte indivi
der, som blev registreret i 1 980'erne, i det seneste 
l O-år har udviklet sig til en relativ stor bestand (figur 
3). Dette skyldes antagelig, at lokaliteten i perioden 
1 993/94 blev udsat for en intensiv græsning, således 
at dele af jordbunden i ekstremrigkæret blev blotlagt 
(Vinther 2000). 

Disse eksempler viser Mygblomsts pioneregen-
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skaber, dvs. dens evne til at etablere sig på nye vok
sesteder og hurtig opformering Uf. Wheeler et al . 
1 998). De lette frø spredes med vinden. Potentialet 
til at kolonisere et nyt voksested øges af blomsternes 
evne til frøproduktion efter selvbestøvning (Kirchner 
1 922, Hagerup 194 1 ,  Catling 1 980). Hertil kommer 
den omstændighed, at Mygblomsts pseudobulber er 
i stand til at overleve i jorden i det mindste i et år 
uden at sætte avetjordiske blade, da forfatterens un
dersøgelser af Vandplask-bestanden har vist intakte, 
bladløse pseudobulber ved visne, fjorgamle flugt
stande og intakte pseudobulber med visnende blade. 
Endvidere må de enlcelte individer kunne modstå 
nedbidning, ligesom de enkelte individer ved deling 
afpseudobulberne kan formere sig vegetativt (figur 
l 0), hvilket Wheeler et al . ( 1 988) også har iagttaget 
hos en engelsk bestand. 

Mygblomsts undetjordisk overlevelsesstrategi og 
valg af voksested kan derfor vanskeliggøre observa
tioner af enkeltindivider. Nogle voksesteder er rør
sumpe domineret afTagrør, som græssende dyr i min
dre omfang er tilbøjelige til at bide bl.a. på grund af 
det høje indhold af vedstof i de fuldmodne stængler. 
Det er derfor vanskeligt at vurdere etableringssucces 
og bestandsstørrelse ved kun en undersøgelse i et år 
af en lokalitet. 

Bevar·ing 
Der er tre karakteristiske træk ved de l O lokaliteter, 
hvor Mygblomst er konstateret i perioden 1 982- 1995 
og ikke siden, nemlig voksestedernes placering, 
bestandenes størrelse og observationshyppigheden. 

Figur 9. Seneste regi-
streringsår af Myg-
blomstbestande i pe-
ri oden 1 80 l 2000 .  
De recente bestande 
er markeret med 
grønt. 

The latest year af 
record in g o fL. loese-
I i ipopulations 1801-
2000. The recente po-
pulations are indica-
ted in green. 

Lokaliteterne ligger primært kystnært (tabel 2). An
tallet af iagttagne individer er lavt, dvs. mindre end 
5, ligesom arten kun er iagttaget med års mellerruum 
Uf. ovenfor). 

Voksestedernes kystnære placering er af betydning 
for bevaringen af Mygblomst i Danmark, for det er i 

Figur 10 :  De to store blomsh·ende skud på figur l 
udgår fra samme pseudobulb som den fjorgamle 
fmgtstand, hvilket viser Mygblomsts evne til vege
tativ formering. Foto: P. Wind. Vandpiasken 1 3 . juli 
200 1 .  

The two lmgejlowering shoots an Figure l originale 
.fimn the same pseudobulb as the oldfi'uit stand. TY1is 
faet pmves L. loeselii s ability for vegetative pmp
agation. 
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Årstlll fo r Bestllnds-ud-
Lok<llitet seneste D 1ift Neglltive påvi1·lmingu vikling 1 997- Prognose 

Tabel 6 .  Prognose for 
Mygblomst bestand
enes overlevelsesmu
ligheder på 2 l lokali
teter, hvor arten er re
gistreret siden 1 982. 
Lokalitetsnavne for 
de 1 1  recente be
stande er fi·emhævet. 
l )  afgræsning blev 
først iværksat i som
meren 2000. 

besigtigelse 
Bagbolt 2000 ingen tilgroning opgravning 
Bromme 2000 ingen ingen 
Dyndeby 1 997 l græsning erosion 
Even 2000 rørhøst ingen 
Flyndersø 1 998 ingen tilgroning 
Hadsund 2000 græsning ingen 
Helnæs 2000 Lg.-æsning ingen 
Holmegård 2000 ingen tilgroning udtØITing 
Kærsgård 1 998 græsning ingen 
U Rørbæk 2000 græsning tilgroning udtørring 
N ørle v 2000 græsning ingen 
Orø, Salvig 1 998 græsning udtørring 
Orø, østsiden 1 998 l græsning ingen 
Saltbæk 2000 l græsning ingen 
Simidelev 2000 l græsning ingen 
Tryggevælde 2000 græsning vandstands-sænkning 
Tved 2000 græsning l )  tilgroning 
Udby_ Vig 2000 græsning ingen 
Uggerby 1 999 græsning ingen 
Urup 2000 græsning ingen 
VandjJlasken 2000 l græsning ingen 

høj grad lokaliteterne inde i landet, der er blevet for
ringet eller ødelagt som voksested for Mygblomst 
Orrliering 2/3 af det totale antal registrerede Myg
blomst-lokaliteter var indenlandske (figur 2, tabel 2). 

I henhold til EF-Habitatdirektivet er den danske 
stat forpligtet til en række aktiviteter med henblik på 
bevaring af Mygbloms t. Direktivets artikel 2 stk. 2 
siger, at dets overordnede målsætning er at opretholde 
og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter 
og natuttyper, der er omfattet af direktivet, og som 
forekommer i det enkelte land. Det betyder, at artens 
bestandsudvikling og udbredelse skal være stabil, og 
at det kan fastslås, at artens levested er tilsh·ækkeligt 
stort til også at bevare den i fremtiden. DMU er aktu
elt ved at udarbejde bevaringsmålsætninger for alle 
arter og naturtyper omfattet af direktivet. Derfor kan 
de resultater, der er fi·ernkommet ved nærværende un
dersøgelse, anvendes til støtte for dette udrednings
arbejde, hvorfor de enkelte parameh·e til måling af 
bestandenes og voksestedernes tilstand er diskuteret 
nedenfor. 

Det skal her bemærkes, at målsætningerne for mis
bevaringen i habitatdirektivet er overordnede og der
for bredt formulerede, og at de omhandler både 
plante- og dyrearter, jf. diskussionen i Pihl et al. (2000, 
s. 20-23). Dette betyder, at der for hver enkelt art må 
foretages konkrete vurderinger af de faktorer (para
meh·e ), der er bestemmende for dens overlevelse. F o r 
i direktivets tekst står der intet håndfast om antallet 
aflokaliteter, hvor bestande afMygblomst fotisat skal 
forekomme, om lokaliteternes og bestandenes stør-
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2000 
tilbagegang 
ikke set 
ikke set 
stabil? 
ikke set 
stabil? 
tilbagegang 
tilbagegang 
ikke set 
ikke set 
stabil 
ikke set 
ikke set 
ukendt 
stabil? 
ikke set 
tilbagegang 
ikke set 
ikke set 
fremgang 
tilbagegang 

dårtig 
mulig 
m u tig 
usikker 
mulig 
usikker 
usikker 
dårtig 
mulig 
mulig 

�od 
dårtig 
mulig 
usikker 
usikker 
mulig 
usikker 
mulig 
mulig 
usikker 
god 

Prognosis of L .  
loeselii populations 
on the sites where it 
has been recorded 
since 1982. The sites 
with recent popula
tions are in bold. 

reJser, om individtætheden og individernes relative 
aldersfordeling eller om de enkelte individers mu
ligheder for reproduktion, for at bevaringsstatus for 
Mygblomst i Danmark kan betegnes gunstig. 

Bestandsstørrelse og fordeling 
Resultaterne af optællingerne viser, at der er stor for
skel på støn-elsen af de enkelte bestande gående fi·a 
et enkelt til over 1 000 individer (figur 3). Bestan
denes størrelser og fordeling afhænger i høj grad af 
individernes sandsynlighed for at overleve, evne til 
reproduktion og spredning samt forekomsten af eg
nede nicher på levestederne. Som nævnt har de en
kelte individer ofte en fordeling i klynger på vokse
stederne. Således kan der på samme tue i Vandpiasken 
observeres blomstrende individer med en eller med 
flere blomster, individer med abmieret blomsterstand, 
vegetative individer med to store blade og vegeta
tive individer med et lille blad (figur 8). Her er der 
sandsynligvis tale om en samling individer på mindst 
5 forskellige aldersh·in, jf. Mrkivicka's ( 1 990, 1 992) 
og Wheelers et al. 's ( 1 998) forsøg med ex situ fi·ø
formering af østrigske og engelske individer. En 
undersøgelse af bestandens demografiske sammen
sætning vil i så fald kunne belyse dens regenerations
evne, idet forekomsten af mange unge individer 
indikerer formeringssucces for populationen. 

Om individtætheden på tuerne har indflydelse på 
blomsh·ingen og dermed for frugtsætningen hos Myg
blomst, er et åbent spørgsmåL Petil & Jørgensen 
(2000) peger på, at blomsterproduktionen og detmed 



frøsætningen er stærkt afhængig af plantetætheden, 
idet der ved høj tæthed produceres færre blomster og 
frø. Men da det drejer sig om markforsøg med afgrø
der, er der tale om en anden grad af tæthed end den, 
der normalt forekommer blandt vildtvoksende plan
ter. 

Bestandssvingninger 
De årlige optællinger af Mygblomst-bestande viser 
generelt store udsving m.h.t. individantaL Der kan 
eksempelvis konstateres eksponentiel tilvækst i an
tallet af individer fra et år til et andet i Ump og Tved 
bestandene. De to bestande, hvor der i 1 998 blev kon
stateret over l 000 individer, Vandpiasken og Helnæs, 
er begge udsat for drastiske reduktioner af størrel
sen, et mønster, der også afspej les i Holmegård-be
standen. Der kan noteres fremgang i Nørlev-bestan
den, mens de øvrige er så små, at en tilgang eller af
gang af et par individer påvirker det samlede individ
antal markant (figur 3). Nogle årsager til manglende 
registreringer af ove1jordiske dele kan være de umid
delbare som bid af kreaturer eller snegle, rådnende 
blade, hvilende individer og de unge individers større 
risiko for at gå til og de diffuse årsager som glidende 
ænd1inger af jordbundsforholdene og levevilkårene 
for de symbiotiske svampe (Wheel er et al. 1 998). Det 
er dog et åbent spørgsmål, om disse iagttagelser mm
mer hele sandheden om de store bestandsudsving. 

Undersøgelsen 1 997-2000 viser samtidig, at der er 
stor forskel på antallet af individer i de enkelte be
stande, også selv om mange af voksestederne mm
mer potentielle nicher, hvor Mygblomst kunne op
h·æde. Antallet af individer i en population kan ofte 
anvendes som et mål for mulighederne for at opret
holde en levedygtig bestand af en mt (jf. Pihl et al. 
2000, s. l 9-23). Det er imidle1tid indlysende, at det 
næppe er særligt relevant at tale om MVP (Minimum 
Viable Population size), når det gælder en - så vidt 
det vides - fuldt selvforenelig og i det mindste fakul
tativt autogarn art som Mygblomst Det må dog tilfø
jes, at indtil bestøvningsbiologien hos mygblomst er 
undersøgt mere tilbundsgående, kan en vis følsom
hed over for indavl (f.eks. i forbindelse med små 
bestandsstørrelser eller geografisk isolerede forekom
ster) ikke udelukkes. 

Voksestedernes tilstand og beskyttelsesstatus 
Det er af stor betydning for Mygblomsts overlevelse, 
at der tilstadighed foregår en mekanisk påvirkning af 
voksestederne f.eks. ved (lueaturers) tramp (jf. 
Wheeler et al .  1 998).  Herved opretholdes kær
områdernes knoldstruktur med en fugtigbedsgradient 
fra top til bund, det lavtvoksende vegetationsdække 
og spiringsnicher for arten. Det er derfor af stor be
tydning, at en ekstensiv drift f.eks. i form af kreatur-

græsning sikres og opretholdes i fornødent omfang. 
Det er disse påvirkninger og deres samspil med grund
vandets bevægelser omkring jordoverfladen, der har 
betydning ved en konkret, biologisk vurdering af til
standen på de enkelte aktuelle og potentielle vokse
steder. 

Med hensyn til de 2 1  undersøgte Mygblomst
forekomsters grad af beskyttelse findes 7 af de 1 1  
recente bestande på lokaliteter, der både er fredede, 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og udpeget 
som EF-Habitatområder. De 4 andre forekommer på 
lokaliteter, der er §3 beskyttede og er dele af habi
tatornråder (tabel 2). Af de øvrige l O lokaliteter i ta
bel 2 er kun to omfattet af alle tre bindinger, mens de 
resterende kun er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
generelle beskyttelse (§3). De 5 indlandslokaliteter 
er fredede bl.a. af hensyn til særlige botaniske inte
resser, mens kun halvdelen af de 1 6  kystlokaliteter er 
fredede. 

Prognose for overlevelse 
Bedømmelsen aftilstand og udvikling i parameh·ene 
ovenfor er anvendt til at udarbejde en prognose for 
Mygblomsts overlevelse eller sprednings- og etable
ringsmuligheder på de 2 1  undersøgte lokaliteter, idet 
forsigtighedsprincippet samtidig er lagt til gmnd ved 
vurderingen (tabel 6). 

Denne forsigtighed udmøntes i ,  at prognosen for 
kun 2 af de 1 1  recente bestande er god. Prognosen 
for 7 bestande er usikker og endelig er den dårlig for 
to. Dette kan skyldes, at tilstanden f.eks. driften på 
de enkelte voksesteder er vurderet utilfredsstillende, 
at bestandsudviklingen er negativ, eller at bestands
størrelserne er så små, at populationens overlevelse 
er usikker. Specielt hvad angår bestandsudviklingen 
vejer denne parameter tungt, så længe rammerne for 
en bestands naturlige svingninger ikke kendes. 

Af de 1 0  potentielle lokaliteter, hvor Mygblomst 
ikke er konstateret i perioden 1 997-2000, er progno
sen for genfund 

"
mulig" på næsten alle. Forholdene 

på den tiende lokalitet er bedømt så ugunstige, at det 
forekommer usandsynligt, at en bestand afMygblomst 
vil kunne genetableres, også selv om der foretages 
naturgenopreming. 

Konklusion 
Prognosen for overlevelse for de elleve recente be
stande afMygblomst er for de 2 god, for de 7 usikker 
og for de resterende 2 dårlig. Denne VUI·de1ing er fore
taget også selv om forholdene på voksestederne umid
delbmt synes uforandrede. Et landsdækkende initia
tiv til en bedre forståelse afMygblomst-bestandenes 
dynamik og overlevelsesmuligheder på de enkelte lo
kaliteter er iværksat i 200 l som et led i den danske 
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opfølgning på Habitatdirektivet forpligtigelser. 
Der må derfor næres håb om, at da de resterende 

danske voksesteder for Mygblomst ligger så mm·gi
nalt i forhold til arealer underkastet samfundsøkono
miske interesser og har så stærke administrative bin
dinger, at bestandene af Mygblomst på sigt er sileret 
samtidig med, at der fortsat forekommer lokaliteter 
med potentielle spednings- og spiringsmuligheder. 
Der bør derfor tages initiativer til at sikre optimal 
overlevelsesmuligheder for de bestande, der i fare for 
at forsvinde. Resultaterne af overvågningen i Ump 
viser, at det ved iværksættelse af den rigtige pleje er 
muligt at få opbygget en større bestand ud fi·a få indi
vider. De næste 1 O år vil vise, om tilbagegangsraten 
med 5 forsvundne Mygblomst-bestande pr. l O  år i 
Danmark er bremset. Desuden er der et behov for at 
få udbygget den aktuelle viden om atiens autøkologi 
og populationsgenetik samt de enkelte bestandes dy
namilc. 
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Indkaldelse af artikler til "Flora og Fauna" temanummeret "Øer i Danmark" 

Som en del af fornyelsen af "Flora og F auna" vil vi 
med jævne mel lemrum udsende særlige temahæfter 
inden for velafgrænsede aktuelle faglige eller for
valtningsmæssige emner. Første eksempel herpå var 
200 1 -temanummeret "Kortlægning af danske patte
dyr", som blev godt modtaget. 

Temanumrene skal ikke udgøre en fyldestgørende 
dækning af et tema. Derimod vil vi forsøge at be
lyse bredden inden for det valgte tema - via punkt
nedslag, der repræsenterer forskellige taxonomiske 
grupper, naturtyper samt metodiske og teoretiske 
problemsti llinger. 

Næste temanummer har vi givet arbejdstitlen "Øer 
i Danmark". "Øer" kan her opfattes helt konkret 
vi er bl .a .  allerede blevet lovet to artikler fra Anholt 
- dels om insektfaunaens udviklingen over tid samt 
om habitatsvalg hos husmus i fravær af konkurren
ter. "Øer" kan dog også opfattes i bred ø-biogeogra
fisk forstand, fx. små "øer" af bestande af speciali
serede og lavmobile insekter isoleret i et "hav" af 
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ikke-habitat, typisk det moderne kulturlandskab. 
Vi indkalder hermed manuskripter, interessetil

kendegivelser, mm. til  dette tema-dobbeltnummer, 
som forventes publiceret u ltimo 2003 .  Andre typer 
vinkler end de skitserede kan ikke udelukkes - er 
du evt. i tvivl, om dit emne kan rummes inden for 
temaet, så kontakt undertegnede. Artikler t i l  tema
nummeret er underlagt "Flora og Fauna"s normale 
krav til væsentlighed, metodebeskrivelse, datakva
l i tet mm. - bl . a .  sikret gennem anvendelsen af ano
nyme bedømmere. Redaktionen ønsker hæfter med 
flere og kortere artikler, hvorfor vi skal henlede 
opmærksomheden på,  at udgangspunktet ( ! )  er max. 
8 trykte sider. Omvendt kan mindre men relevante 
b idrag også rummes i dette temanummer inden for 
formen "Mindre meddelelser". Redaktionen ønsker 
at bladet forsat har bidrag fra "amatører" - vi håber 
at også amatørerne vil  melde sig på  banen ift. "Øer i 
Danmark". 

Jens Reddersen, tema-redaktør 



Generalforsamling på Søballegård, 4. maj 2002 

Naturhistorisk Forening for Jylland afholdt den årlige ordi
nære generalforsamling på Søballegård den 4. maj 2002 
med følgende dagsorden: 

l .  Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3 .  Kassereren fremlægger regnskabet. 
4. Forslag fra medlemmer drøftes. 
5. Valg af bestyrelse. På valg er Jane Anderson og 

Sell. 
6. Valg af revisor. På valg er Nina Rehfelt. 
7. Eventuelt. 

l. Foreningens formand Eigil Holm bød velkommen til de 
fremmødte medlemmer. Viggo Mahler vagtes til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var retti
digt varslet med de gule sider i januar 2002. 

2. Eigil Holm aflagde på bestyrelsens vegne følgende be
retning: 

Generelt: 
Ved foreningens generalforsamling den 19 .  maj 2001 tog 

vi afsked med foreningens formand gennem 1 6  år, Ernst 
Torp. Ved konstitueringen af den nye bestyrelse valgtes Eigil 
Holm som formand. 

Foreningens 90-års fødselsdag blev fejret med en konfe
rence "Samspillet mellem Natur og Kultur" den 1 5 .  sep
tember 200 1 .  Ved åbningen blev foreningen lykønsket af 
direktør for Naturhistorisk Museum, Thomas Secher Jen
sen, der oveiTakte et gavekmt til foreningen. Kortet blev 
benyttet til at købe en tegneplade og mus til Flora og Faunas 
tekniske redaktion (Jon Feilberg). 

Selve konferencen var en succes med gode og motive
rede foredragsholdere, der ud over foreningens egne to del
tagere bestod af 7 specielt indbudte foredragsholdere. Fol
ketingsmand Jens Vibjerg fra Venstre overværede hele kon
ferencen. Aage V. Jensens Fonde gav 45.000 kr. til konfe
rencen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Dette tilskud 
fik anangementet til at balancere økonomisk. 

Århus Kommune har i lighed med de foregående år ydet 
et tilskud på 2000 kr. Igennem en ånække har vi modtaget 
1 0.000 kr. fra Tips- og Lottomidlerne gennem Undervis
ningsministeriet. På grund af at foreningens regnskab ud
viste overskud for 2000 modtog vi ikke dette beløb for regn
skabsåret 200 l .  

Pr. l .  maj 2002 har foreningen 273 ordinære medlem
mer, heraf 6 udenlandske. Hertil kommer, at 75 institutio
ner har abonnement på Flora & Fauna. 

Flora og Fauna: 
I 200 l blev endnu en årgang ( l  07) af Flora og Fauna 

udsendt. Allerede i denne årgang begyndte de første af de 
fornyelser, som redaktionen og bestyrelsen har aftalt, at 
komme til udtryk. To hæfter (nr. 2+3 og nr. 4) udkom med 
farvefotos, som fremover bliver standard. Et hæfte (nr. 2+ 3) 
var et temahæfte, stadig med originale fagligt bedømte ar-

tikler, men samlet omkring et område ("Kortlægning af 
danske pattedyr"). Temahæftet kostede mange redaktionelle 
kræfter, men vurderedes også efterfølgende at have været 
en succes, der bl .a .  har afstedkommet mange ekstra
bestillinger. 

Årgangens sidste hæfte (nr. 4) blev i endnu højere grad 
et specialhæfte, idet det indeholder de l O indlæg fra for
eningens jubilæumskonference på Naturhistorisk Museum. 
Det vil fortsat være et mål at udgive særnumre, men ikke 
for ofte, idet Flora og Fauna fmtsat grundlæggende skal 
være et medie for originale publikationer af naturhistoriske 
data og analyser af disse om danske naturforhold. 

Årgangen som helhed gav således medlemmer og abon
nenter valuta for pengene, idet der i de 4 hæfter udsendtes 
1 84 sider, hvilket er 64% over standarden på 28 sider/hæfte. 
Dette lod sig udelukkende gøre pga. tilførsel af ekstra fonds
midler til de to store hæfter. Åigang l 07 bestod af: 
14  egentlige faglige original artikler, l mindre meddelelse, 
l "manchetartikel", l O  konferenceartikler, 5 boganmeldel
ser, l indholdsfortegnelse og 3 ledere. 

Redaktionen er nogenlunde tilfredse med den publice
rede årgang. Arbejdsrutinerne er helt på plads i den nye 
redaktion samtidig med, at den eksperimenterer med nye 
rutiner - herunder kan især nævnes, at hoveddelen af op
sætningen afbladet nu foregår hos den ansvarshavende re
daktør Jon Feilberg, der er blevet udstyret med en tegne
plade, skanner og diverse EDB-programmer. Det har ko
stet 1 2.000 kr. i anskaffelse, men pengene er allerede kom
met ind igen ved en nedsættelse aftiykomkostningerne for 
konferencenummeret De nye redskaber har gjort det mu
ligt for redaktøren at sætte bladet op hjemme. T1ykkeriet 
skal nu blot have en CD-rom med manuskripterne. Vi har 
samtidig skiftet trykkeri, hvorved tiykkeudgifterne er ble
vet næsten halveret. 

Der er fra redaktionens side arbejdet med at stramme de 
redaktionelle arbejdsgange op, således at den tid, der går 
fra et manuskript bliver tilsendt og til det er hykkeklart, 
hovedsageligt ligger hos forfatteme. Redaktionen har eks
perimenteret med forskellige fmmer for "logbog" over for
skellige stadier (status og dato) for manuskripter i den re
daktionelle beholdning - i første række for at dokumentere 
arbejdsgangen - i anden række muligvis for at kunne udar
bejde målsætninger og statistikker for manuskript
behandlingen. 

Redaktionen har arbejdet meget med at analysere bla
dets indhold og udformning i forhold med foreningens og 
dens medlemmers behov. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
abonnentantallet stadig er for lavt, samtidig med, at det til 
stadighed er svagt vigende. En tilgang af ikke mindst yngre 
abonnenter er derfor meget ønskelig, hvorfor det må være i 
alles interesse, at bladet ligger fremme og kan bruges. An
delen af professionelle biologer blandt forfatterne bliver 
stadig større , mens amatørernes andel er vigende. Samti
dig med, at redaktionen fastholder kvalitets- og form
standarderne, gør den meget for at hjælpe "amatørmtikleme" 
igennem. Problemet er ikke afvisninger, som kun forekom
mer sjældent. Problemet er stadig helt overvejende en for 
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lille tilgang af manuskripter! Derfor kan følgende tiltag 
katrune på tale: en mere aktiv forening (konferencer, tema
møder, udforskningsekskursioner, samarbejde med andre 
foreninger), en større, bredere og mere aktiv redaktionsko
mite (er under etablering) og hårdt opsøgende arbejde. 

Bestyrelsen og redaktionen har en målsætning om at opnå 
et antal af 4 originale artikler pr. hæfte, samt af fastholde en 
norm på 4 uafhængige udsendelse pr. år, hvor tykke hæfter 
stadig kan forekomme, men da som en ekstra gave til abon
nenterne. 

Redaktørerne udfører et stort, uegennyttigt arbejde, som 
bestyrelsen påskønner meget. Da udgivelsen af Flora og 
Fauna er foreningens vigtigste aktivitet, er redaktørernes 
arbejde helt uundværligt. 

Foreningen og Naturhistorisk Museum 
Foreningen har to pladser i bestyrelsen for Naturhistorisk 
Museum. Bestyrelsen har udpeget Eigil Holm og Jens 
Reddersen til de to pladser. En ny bestyrelsesperiode for 
museet begynder i år og varer 4 år. Bestyrelsen mener, at vi 
har mange gode ideer at bidrage med. Vore to bestyrelses
medlemmer skal rapportere til foreningens bestyrelse, så 
der opstår et samvirke. Museet fyldte 60 år i 200 l ,  mens 
Molslaboratoriet blev 50 år. Bestyrelsen har frembragt lyk
ønskilinger på vegne af foreningen. 

Fremtiden 
Vi er ved at organisere et samarbejde med landet øvrige 
naturhistoriske foreninger. Vi vil bring lister over deres 
arrangementer i Flora og Fauna. Det er meningen, at et 
medlem i en forening kan deltage i de øvrige foreningers 
arrangementer. Det er bestyrelsens håb, at det naturhisto
riske foreningsarbejde kan blive styrket på denne måde, 
ligesom det er vort håb, at Flora & Fauna når ud til en 
bredere kreds. 

Vi planlægger udforskrlingsekskursioner til udvalgte lo
kaliteter. På turene skal der være flere ledere med hver sit 
speciale. Målet er, at der kommer mange deltagere, og at 
vi får udarbejdet en god tilstandsrapport, der kan bringes 
i Flora og Fauna. 

Bestyrelsen� konklusion 
Foreningen er solidt funderet, hvilket givet er ståsted, 

som gør det muligt at søge nye veje. Men der skal fortsat 
fremskaffes økonomiske midler, for at drive foreningen, 
ligesom en rekruttering af nye og yngre medlemmer er en 
bydende målsætning. He11il er udarbejdet revideret ud
gave afhvervefolderen, ligesom vi har anskaffet domæne
navnet www naturhistoriskmuseum dk/f&f/ffforside html, 
hvor foreningens hjemmeside er under opbygning. 

Taksigelse 
Til slut vil bestyrelsen takke Naturhistorisk Museum, 

jubilæumkonferencens foredragsholdere og deltagere, 
Aage V. Jensens Fonde, Århus Kommune, Undervisnings
ministeriet og Skov- og Naturstyrelsen for godt samar
bejde i det forgange år. 

Jakob Thulesen Dahl opfordrede bestyrelsen til under
søge mulighederne for at reklamere for et øget mængde 
undervisning i biologi i falke- og gymnasieskolen. Besty
relsen modtog opfordringen. 
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3 .  Bestyrelsen var ikke i stand til a t  fremlægge regnskabet 
for 200 l .  Peter W ind redegjorde for årsagen hertil. Den 
var, at Lasse Wahlstrøm havde meddelt, at han i utide havde 
ønsket at trække sig fra kassererposten i foreningens besty
relse med virkning fra denne generalforsamling under hen
visning til manglende tid på gtund af studier ved Ålborg 
Universitetscenter. I praksis var han ophørt med at fungere 
i midten at marts og havde først fi·emsendt regnskaber og 
medlemslister til Peter Wind i ugen op til generalforsam
lingens afholdelse. Af det fi·emsendte fi·emgår, at regnska
berne er fø11 frem til marts måned 2002, men en samlet 
opstilling af regnskabet for 200 l ,  som kunne forelægges 
foreningens revisorer, forelå ikke. Bestyrelsen foreslog der
for, at godkendelsen af regnskabet for 200 l blev udskudt 
til generalforsamlingen 2003, eller at der alternativt blev 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling snarest, når 
regnskabet for 200 1 var opstillet og revideret. 

Jakob Thulesen Dahl tilsluttede sig bestyrelsens første 
forslag dog med den tilføjelse, at hvis revisionen af regn
skabet gav anledning til bemærkninger, skulle der indkal
des til ekstraordinær generalforsamling. Efter en kort drøf
telse besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen hurtigst 
muligt sørger for at får regt1skabet 200 l klargjort og revi
deret. Regnskabets nøgletal skal bringes i det næste num
mer af Flora og Fauna, mens selve regnskabet skal gøres 
tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

Eigil Holm og Peer Bøgsberg meddelte, at med virkning 
fra generalforsamlingen har Peer Bøgsberg overtaget 
kassererposten, og at begge nu er underskriftsberettigede. 
Det daglige regnskab føres af Eigil Holms sekretær, Conny 
Jensen, mod betaling. Bestyrelsen har vedtaget, at større 
udgifter skal forelægges bestyrelsen inden deres afholdelse. 

4. Eigil Holm forelagde bestyrelsens forslag til ændringer 
og tilføjelser til foreningens vedtægter og gav en k011 be
gmndelse herfor, bl.a. at bringe vedtægterne i overensstem
melse med gældende regler ved en evt. nedlæggelse af for
eningen. Thomas Secher Jensen gjorde opmærksom på et 
par konsekvensændringer og præciseringer. Herefter blev 
vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget, Ligesom det blev 
pålagt bestyrelsen at bringe de ændrede vedtægter i først
kommende nummer af Flora og Fauna. 

S.  På valg var Jane Anderson og Henrik SeJL Begge var 
villige til genvalg for den næste 3 års periode. Da Lasse 
Wahlstrøm havde ønsket at nedlægge sin bestyrelsespost, 
blev Jakob Thulesen Dahl nyvalgt for de resterende 2 år. 

6. Nina Rebfelt ønskede ikke genvalg. I stedet blev Frank 
Jensen nyvalgt. 

7. Emst Torp spurgte om de gule sider ' l 08. Årgang. Hæfte 
l A' hørte til udesendelsesåret 200 l eller 2002. Peter W ind 
svarede, at de var tilsendt Postcenter Østjylland inden ud
gangen a fåret 2001 og som sådan beregnet som det 4. Hæfte 
i 200 l .  Eigil Holm gjorde opmærksom på, at indholdet af 
de gule side fremover skulle indgå i de ordinære numre af 
Flora og Fauna, og at det er bestyrelsens agt, at Flora og 
Fauna skal udkomme med fire ordinære numre årligt. 

Formand takkede dirigenten for god mødeledelse og de 
fremmødte for en konstruktiv og positiv debat under gene-



ralforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig 

som følger: 

Formand: Eigil Holm 
Kasserer: Peer Røgsberg 
Sekretær: Peter Wind 
Pr-virksomhed: Jakob Thulesen Dahl 
Ekspedition: Jane Anderson, Henrik Sell. 

Ekskursion til Randbol Hede 4. maj 2002 
Til at lede ekskursionen havde bestyrelsen indbudt biolog 
Hans Jørgen Degn, der i over 40 år har fulgt hedeområdets 
udvikling. På den sydvendte læside af flyvesands
formationen Stoltenbjerg redegjorde Hans Jørgen Degn for 
de vegetationsmæssige ændringer, beden havde gennem
gået siden prof. T.W. Boeher havde udført sine klassiske 
undersøgelser af hedevegetationen og for den naturplej e, 
som Randbøl Statsskovdistrikt udfører til stadighed for at 
bevare hedevegetat ionen, dvs.  et dværgbuskbede
vegetationsdække domineret af H edelyng (Ca/huw 
vulgaris). Vegetationsundersøgelserne er beskrevet i Flora 
og Fauna l 03. 

Ret nedenfor Stoltenbjerg kunne vi konstatere, at skov
distriktets pleje havde givet sig udslag i afbrænding afve
getationen over større strækninger såvel sydvest som syd 
og øst for Stoltenbjerg af et par omgange i løbet af foråret 
2002. Vi kunne ved selvsyn konstatere, at arealer, der før
hen var dækket af dværgbuske og B ølget Bunke 
(Deschampsiajlexuosa), var brændt igennem og nu frem
stod vegetationsløse. Anderledes var det gået med de om
råder, der var dækket af tuer af især Blåtop (/vfoli11ia 
caerulea) og Vestlig Tue-Kogleaks (Trichophonm1 caespi
tosum ssp. caespitosum). Ilden havde godt nok fortæret før
n en fra forrige år, men tuerne skød på ny, hvorfor en tro på, 
at andre arter ville la mulighed for at kunne etablere sig 
mellem tuerne på forhånd synes minimale. Eneste mulig
hed for at kotrune de kraftige tuer til livs synes at være en 
afskrælning af tørven. At Hedemyre (Formica exsecta) be
skyttet af dens kraftige tue også var i stand til at overleve 

Fig. l .  Viggo Mahler demon
strerer et af hedens insekter 
for de interesserede medlem
mer. Foto Jane Anderson. 

flammerne, var i den forbindelse kun en ringe trøst. At He
delyng er trængt på Randbøl Hede blev kun understreget 
ved fundet af imago af Lyngens Bladbille (Lochmaea 
suturalis), der har ribbet store arealer med Hedelyng for 
løv. 

På S toltenbjerg forekommer fortsat vindbrud, hvor 
pionervegetation til stadighed koloniserer flyvesandet. Her 
optrådte bl.a. Sand-Hjæhne (Ammophila are11aria) og Sand
skæg ( C01y11ephoms ca11esce11s) samt mosserne den flade
dækkende Ene-Jornfruehår (Polytrichw11 ju11iperi1111111) og 
den invasive 

"
nytilkommer" Campy/opus i11trojlexus, der 

har spredt sig meget i løbet af de sidste 30 år. 
I luftrummet over heden tiltrak den graciøse Lille Nat

påfugleøje (Satumia pavo11ia) sig opmærksomhed. I alt blev 
iagttaget l O flyvende individer. I luften blev også konstate
ret Stor Regnspove (Neme11ius mquata), Dobbeltbekkasin 
(Gallinago gallinago), Musvåge (Buteo buteo) og Tårn
falk (Fa Ieo tinnu11culus). I nærbeden af de fugtige lavnin
ger sås Hvidklire (T!·inga nebularia) og Engpiber (Anthus 
pratensis). 

En af Randbøl Hedes rarieteter er Vår-Kobjælden (Pul
satilla vemalis), der på grund af den til tagende tilgroning 
har ført en mere og mere hensygnende tilværelse. Af for
dums store bestand var der indtil for l O år siden kun 3 stand
haftige individer, hvis frø ikke var i stand til at spire i det 
tætte vegetationsdække. Statsskovdistriktet har for at for
bedre spiringsbetingelserne skrællet lyngtørven af på en 
flade i vindretningen øst for og omkring de sidste individer. 
Så ud over de 3 individer, der alle var i fuld flor, kunne der 
konstateres flere unge, fremspirende individer. Vår
Kobjældens voksested er ubetinget et af Randbøl Hedes 
mest artsrige områder, idet vi her kunne konstatere rosetter 
af Guldblomme (Amica montana), Djævelsbid (Succisa 
pratensis) og Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. 
maculata), begyndende blomstring i Kattefod (Antennaria 
dioica), Hunde-Viol (Viola canina), Lyng-Star (Cm·ex eri
cetomm) og Vår-Star (Carex cmyophyllea), mens sporo
fylier og løvblade af Almindelig Månerude (BoiiJ'Chium 
lunaria) var på vej frem. 

Peter Wind 

5 1  



52 

N a turhistorisk Forening for Jylland 
Regnskab for 2001 

Drift 
Indtægter 
Kontingenter 
Tilskud 
Renter 
DPA 
Diverse 

Udgifter 
Programmer og maskinel 
Øvrige bestyrelse 
Post Danmark 
Ttykkeri 
Gebyrer 
Konferencen 
Domænenavn 
Naturhistorisk Museum 

Overskud 

46463,57 
77000,00 

8798,66 
400,00 
347,82 

- 1 3390, 1 0  
-9148,90 
-4302,80 

-68 1 2 1 ,25 
- 1 1 4 1 ,75 

- 1 3 1 36,00 
- 1 86,25 

- 1 060,00 

(Vi skyldte dog pr. 3 1 . 1 2.200 1 nykkeriet 34547,50) 

Status 
A/diver 
Girokonto 
Obligationskonto 
Obligationer (kursværdi) 
Kontanter 
Balance 

Passiver 
Egenkaital ( formuekonto) 
Balance 

Kapitalforklaring 
Formuekonto ved årets start 
Overskud 
Formuekonto ved årests slutning 

39446,50 
39362,47 

1 07702, 1 6  
0,00 

1 865 1 1 , 1 3  

132009,87 

-110487,05 

22522,82 

186511,13 

186511,13 

163988,3 1 
22522,82 

186511,13 

Regnskabet er godkendt af revisorerne. Det originale regnskab fylder for meget til 
offentliggørelse i bladet. Kopi af det godkendte regnskab kan rekvireres hos forman
den. 



Vedtægter for 

NATURHISTORISK FORENING FOR JYLLAND 

§ l .  . o Naturhistorisk Forening for Jylland har hl formal at ud-
dybe og udbrede �end.skabet !i l  Danmarks plante- og 
dyreverden og akttvt btdrage ttl bevare den d�nske na
tur ved at foreslå og hjælpe til ved naturfredmnger. 

§ 2 " k
. ti "dl " Foreningen iværksætter og støtter a ttvt otmt mg og 

naturhistorisk forskning f.eks. gennem medlemmernes 
registreringer og iagttagels�r af planter, og. dyr. H�run
der bistår medlemmeme hmanden - sa vtdt gørligt -
med præparations- og bestemmelsesarbejde. 

§ 3 .  · · .
d la "f "F! F " d  Foremngen udgtver tt ss ·1 tet ora og auna , er 

tilsendes medlemmerne. Kontingent/abonnement fast
sættes af bestyrelsen. Tidsshiftet udkommer med mindst 
fire hæfter om året i et omfang, der bestemmes afbesty
relsen. Det redigeres af en redaktør, der ans�ttes a.f be
styrelsen. Redaktøren bes�emmer og ordner tidsshtftets 
indhold og er ene ansvarlig for dette. 

§ 4. . . 
Foreningen kan arrangere større og mt�dre. ekskursto
ner samt foredrag og møder med naturhistonske emner. 
Disse arrangementer kan afholdes i fællesskab med an
dre foreninger. Medierorneme får underretning om ar
rangementerne mindst otte dage før deres afholdelse. 

§ 5 .  
Bestyrelsen består a f  højest otte medlemmer, �er ':æl
ges for tre år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sm midte 
selv formand, kasserer og sehetær. Bestyrelsen har �n
svar for foreningen formue, den planlægger ekskursto
ner og møder, og den bestemmer tid og sted for general
forsamlingen. Ved afstemninger er f?rmandens stemme 
udslaggivende i tilfælde af stemmelighed. 

§ 6.  . . 
På generalforsamlingen vælges to revisorer hl at gen
nemgå det af kassereren und�rshevne re,gnskab inden 
den ordinære generalforsamling. Hvert ar er den ene 
revisor på valg. Kalenderåret er regnskabs�r. Bestyre!
sen kan lade regnskabet revidere af en registreret revi
sor. 

§ 7 .  . . 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den vælger en dirigent og afholdes med følgende faste 
dagsorden: 
l .  Valg af dirigent. . 
2 .  Formanden aflægger bestyrelsens beretmng. 
3 .  Kassereren forelægger regnskab. 
4. Forslag fra medlemmer drøftes. De skal være for

manden i hænde tre dage inden generalforsamlin
gen. 

5. Valg til bestyrelse. 
6 .  Valg af revisor. 
7. Eventuelt. 
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af juni 
måned og så vidt muligt i forbindelse med en ekskur
sion. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ef
ter ønske fra bestyrelsen eller fra mindst l O medlem
mer, der må fremsætte shiftlig begæring derom. Ethvert 
medlem kan - uden at vedkommende behøver at møde 
- fremsende shiftligt forslag til behandling på den or
dinære generalforsamling. Generalforsamling indkaldes 
shiftligt med mindst otte dages varsel. Ved afstemnmg 
er almindelig stemmeflertal mellem de frernmødte af
gørende. 

§ 8 .  
Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære general
forsamling efter shiftligt forslag, der udsende.s hl med
lemmerne mindst 3 uger før generalforsamlingen, og 
kun når 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

§ 9. o • 
Nedlæggelse af Foreningen sker pa en ekstraordmær 
generalforsamling, der kan afholdes i forlæn�else af den 
ordinære generalforsamlmg. Den ekstraordmære gene
ralforsamling indkaldes shiftlig med mindst en måneds 
varsel. Nedlæggelsen sker, hvis mindst % af de frem
mødte medlemmer stemmer for det. 

Ved nedlæggelsen går foreningens midler til Natur
historisk Museum i Århus. 

Således vedtaget på general forsamlingen på Søballegård 
Naturskole d. 4. maj 2002 

Eigil Holm, formand 

Forfattervej ledning: Se inderomslaget på et af de forrige numre ! 
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Pimpinel le-køllesvænneren, Zygaena 111inos (Zygaenidae; Lepidoptera) fundet 
uden for det kendte udbredelsesområde - en lykkelig omstændighed med dystert 
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