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RESUMÉ
I 2015 indledte Nationalpark Mols Bjerge et projektsamarbejde med Den Danske Naturfond med henblik på
arealerhvervelse fra en tilbudt landbrugsejendom ved Basballe. I 2017 var projektet i luften – med én stor hegning på
90 hektar med fast lavt græsningstryk, helårsgræsning og 1-2 husdyrarter. Parterne aftalte i 2018 en vifte af
overvågninger, der havde til formål dels at dokumentere de forvende høje naturværdier og dermed relevansen af
projektarealet som biodiversitetsinvestering, og dels at overvåge udviklingen i essentielle biodiversitetsgrupper.
Mols Bjerge er kendt som et hotspot for gødningsbillefaunaen og i 2018 udførtes den første metodiske overvågning
af gødningsbiller, betalt af Den Danske Naturfond og Nationalpark Mols Bjerge og udført af konsulent Maja Møholt.
Denne rapport beskriver den anvendte metodik i en ”protokol” og præsenterer de indhentede resultater.
Gødningsklatter blev indsamlet ultimo juni 2018 i hver af de to del-hegninger med hhv. Dexter-kvæg og islandske
heste (sv. t. ca. 0,3 DE/ha) og dels med gennemrodning af klatter på stedet og dels med hjemtagning af klatter til
vanduddrivning. Vejret var jo højst usædvanligt med lang tids tørke, varme og solskin, og fx var sæsonen mindst 2
uger forud for normalt.
Det er ikke et stort materiale, der er fremkommet – i alt 135 dyr fordelt på 14 arter. I tabel 1 ses de 14 arter og deres
totale antal individer, samt om de er fundet i hestegødning (8 arter), kvæggødning (2 arter) eller begge (4). To arter
var truede iflg. rødlisten, nemlig Hedemøgbille (VU) og Stumphornet Møggraver (NT). De var samtidig kategoriseret
som hhv. ”sjælden” og ”relativt sjælden” i FNAT-beskrivelserne (fugleognatur.dk). Her var også Lille Møgbille
karakteriseret som ”hist og her”. Glansrovbille er ikke rødlistevurderet.
Det vurderes at prøvetagningen bør omlægges, så der alene indsamles gødningsklatter i felten (40 stk, der holdes
adskilt), der hjemtages til uddrivning i vand. Der er fastlagt indsamlings- og opbevaringsprocedurer, der skal sikre god
overlevelse af dyrene indtil uddrivning, samt check-procedurer til kontrol af dette. Derfor anbefales en ny basisundersøgelse i 2019 efter den korrigerede protokol.
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INDLEDNING
Den Danske Naturfond & Nationalpark Mols Bjerge ønsker - som en del af overvågningen af biodiversiteten på
Basballe-projektområderne - at undersøge og følge udviklingen af gødningsbillebestanden i det 90 hektar store
projektområde ved Basballe i Mols Bjerge. Drift og naturpleje i projektområdet er beskrevet i Plejeplanen (Henriksen
2018).

METODE
Vi fastlagde i juni 2018 en protokol for indsamlingsmetodik og afprøvede denne i sommeren 2018. Forår og sommer
2018 var dog ekstremt speciel, tør, solrig og varm. Dette betød fx at der skulle bruges lang tid på at finde egnede
gødningsklatter, der hverken var helt friske (derfor endnu ikke koloniserede) men heller ikke udtørrede. Erfaringerne
fra 2018-undersøgelsen anvendes til at korrigere protokollen, og det er ønsket at gennemføre basis-overvågning i
2019 udfra denne korrigerede protokol.
Indsamlingen foregik i 2018 på samme måde men hver for sig i de to delhegninger, hvor der gik hhv. kvæg (nord) og
heste (syd). For yderligere information om arealer og plejeplan, se Henriksen (2018).
Protokol for 2018 blev i foråret 2018 forhandlet og aftalt mellem Nationalpark Mols Bjerge og konsulent Maja
Møholt. Feltarbejde og efterbehandling er udført af Maja Møholt – med støtte fra bl.a. NN og NN fra Naturhistorisk
Museum Aarhus. En varm tak til Lars Brøndum fra NMA for nyttig og konstruktiv dialog om revision af protokol i
februar 2019.

Figur 1-2: Eftersøgning ved gennemrodning uden vand i hvid bakke. Tv kvæggødning og Th hestegødning. Her ses
også opbevaringsglas med 75% sprit til aflivning og konservering af dyrene.

Fremgangsmåde 2018:
Gødningsklatter indsamles fra forskellige habitater: De gødningsklatter, som undersøgtes, var fordelt
•

På de to delfolde, hver for sig, sv.t. hhv. kvæg- og heste-gødning (dette er noteret)
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•

i de to habitattyper: åbent landskab og skov/krat

•

i hhv. høj og lav vegetation

•

let fugtig (ikke våd) og tør jordbund.

Alder på gødningsklatter: Gødningsklatterne skal tages inden for et relativt snævert tids-/alders-vindue. Dels må de
ikke være helt friske (så er dyrene endnu ikke er kommet frem), men heller ikke for gamle, så de er udtørrede (så har
dyrene lagt æg og forladt klatten igen).
Det betyder, at klatterne skal ligge et sted imellem, hvor
•

der lige netop er en skorpe på, mindst ca. 0,5 cm tyk

•

den er lige knap gennemtør (dvs. en kerne på mindst 2 cm er stadig våd).

De undersøgte gødningsklatter skal i indsamlingen fordeles jævnt henover den nævnte tørhedsgrad.
Indsamlingen af dyr på to måder: Der blev indsamlet gødningsklatter til to typer eftersøgninger
•

dels gennemrodning af ”tørre” klatter på stedet i hvid bakke

•

dels indsamling og hjemtagning af gødningsklatter til efterfølgende opsamling af dyr fra overfladen af
vanddækkede klatter i spande.

Gennemrodning af klatter i tørre bakker: Begge slags gødning, kokasser og hestepærer, blev vendt op i en hvid
plastbakke og splittet groft ad, tilstrækkeligt for at finde de voksne gødningsbiller (se Fig. 1-2).

Figur 3: Hestegødning i vandbad. Det kan være en udfordring at få øje på og skelne gødningsbillerne, når der som her
er mange rovbiller.
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Opsamling fra vanddækkede klatter: Inden afslutningen af gødningsbilleindsamlingen i området skal der samles hele
kokasser og hestepærer i poser. Her skal der samles så mange lorte ind, at det totale antal undersøgte lorte er mindst
10 (dvs. gennemrodning af lort + disse). Igen skal lortene være jævnt fordelt henover tørkegraden.
Disse hele lorte puttes efter hjemkomsten over i en hvid spand eller opvaskebalje med vand. Vandet må ikke dække
lortene, men der skal kun lige være nogle ”øer” billerne kan svømme hen til, hvilket gør indsamlingsprocessen lidt
nemmere. Vandet får gødningsbiller (og alt andet levende) i lortene til at kravle op til overfladen, hvor de bliver
samlet op og smidt i et indsamlingsglas med sprit.
Antallet af undersøgte lorte i blev registreret sammen med lortetype. Ved indsamling af billerne, vil kolort-billerne
blive holdt adskilt fra hestelort-billerne. Derudover vil de biller indsamlet ved manuel splitning af lort komme i ét
indsamlingsglas, mens de biller indsamlet i vandbadet kommes i et andet glas.
Selve indsamlingen foregår med en pincet og fingrene. Der er brugt en krum pincet, da den er god til at splitte lorten
med. Dato og lorte-type, samt om de er indsamlet ved vandbad, vil blive noteret på indsamlingsglassene, hvori der er
75% sprit, som slår billerne ihjel.
De biller der kan, vil blive bestemt på stedet og tastet ind på fugleognatur.dk via Naturbase-app’en, samt noteres på
papir og tallene overføres senere til Excel-ark. Antal og lortetypen de er fundet i noteres også begge steder. Dette
gælder specielt de sjældne og/eller letgenkendelige biller (gødningsbiller såvel som andre særlige biller i lort).
Billerne er bestemt vha stereolup og relevant litteratur.
Alle dyr registreres i et excel-ark under artsbestemmelse. Alle fund er efterfølgende indberettet på fugleognatur.dk,
men generelt og samlet med lav nøjagtighed til ”Basballe-trekanten”, ca. midtpunktet af hhv. nordlige og sydlige
delfold.

RESULTATER:
Det er ikke et stort materiale, der er fremkommet – i alt 135 dyr fordelt på 14 arter. I tabel 1 ses de 14 arter og deres
totale antal individer, samt om de er fundet i hestegødning (8 arter), kvæggødning (2 arter) eller begge (4).
To arter var truede iflg. rødlisten, nemlig Hedemøgbille (VU) og Stumphornet Møggraver (NT). De var samtidig
kategoriseret som hhv. ”sjælden” og ”relativt sjælden” i FNAT-beskrivelserne. Her var også Lille Møgbille
karakteriseret som ”hist og her”. Glansrovbille er ikke rødlistevurderet.
En oplistning af arterne efter ”antal fundlokaliteter på FNAT”, dels alle fundperioder, dels nye fund (2009-ff) er brugt
til sortering af arterne efter (stigende) antal fundsteder (Tot-NY). Det matcher fint, at de tre sjældneste arter har nye
fund 15-51, mens de øvrige mere almindelige har nye fund 60-209.
Der er forsøgt en simpel beregning på om arten er i tilbagegang – i sidste søjles ratio: andelen af gamle fund vs alle
fund. Her har fire arter en relativt høj andel af gamle fund (>0.35), bl.a. de to sjældne arter Stumphornet Møggraver
og Lille Møgbille.
Tabel 1: Oversigt over de indsamlede gødningsbiller (N=135) fra såvel heste- (H) og kvæg-gødning (K). For hver art er
der også angivet ”rødlistestatus (RL)” (VU: vulnerable; NT: nearly threatened; LC: least concern; IRLV: ikke rødlisteNaturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 26 – Møholt & Reddersen 2019: Gødningsbillefauna i Basballe-projektet 2018
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vurderet) sm m hyppighedsangivelsen fra www.fugleognatur.dk (HYP-fnat) samt antal lokalitetsfund fra FNAT: totalt,
”gamle fund” (før 2010), ”nye fund (NY)” (2009-2019) og så andelen af gamle fund (Gl vs Tot).
Artsnavn

Latinsk navn

H

Hedemøgbille

Aphodius coenosus

Stumphornet møggraver

Onthophagus fracticornis

Lille møgbille

Aphodius pusillus

Rødhalet møgbille

Aphodius haemorrhidalis

Nakkehornet møggraver

Onthophagus nuchicornis

Skovmøgbille

Aphodius sticticus

Rødbuget møgbille

Aphodius foetens

Mahognibrun møgbille

Aphodius rufus

Flad møgbille

Aphodius depressus

H

Lille møggraver

Onthophagus similis

H

Matsort møgbille

Aphodius ater

Rødbenet møgbille

Aphodius rufipes

Stor møgbille

Aphodius fossor

Glansrovbille

Philonthus splendens

TOTAL

K

H_K

RL

HYP-fnat

Tot-alle

H

2

VU

sjælden

20

5

15

0,25

H

11

NT

rel. sj.

51

25

26

0,49

H

1

LC

hist og her

87

36

51

0,41

5

LC

alm

88

28

60

0,32

H

1

LC

alm

95

31

64

0,33

H

1

LC

alm

83

15

68

0,18

H_K

14

LC

alm

111

36

75

0,32

H_K

8

LC

alm

145

53

92

0,37

2

LC

alm

115

10

105

0,09

48

LC

alm

124

11

113

0,09

H_K

8

LC

alm

225

38

187

0,17

H_K

11

LC

alm

268

65

203

0,24

22

LC

alm

259

50

209

0,19

1

IRLV

alm

49

26

23

0,53

K

K
H
8

2

4

Tot-Gl

TotGl vs Tot
NY

Antal

135

DISKUSSION
Det er svært at generalisere udfra pilotprojektet i 2018, da det tog unormalt lang tid at eftersøge og finde
tilstrækkeligt mange gødningsklatter af den foreskrevne kvalitet (alder og fugtighed). I 2018 var der tilmed ingen dyr
på arealet i flere måneder, pga nyhegningen af projektarealet. Det har givet en afbrydelse i forsyningen af friske
gødningsklatter.
Det bør undersøges og diskuteres nærmere, om opsætning af standard-fælder er mere velegnet til en overvågning.
Under alle omstændigheder bør dyrene fra hver enkelt gødningsklat holdes for sig, så der opnås et mål for
variationen i materialet. Fælder kunne nedsætte oprensningstiden både i felten og i laboratoriet og øge
indsamlingsperioden.
Det er godt, at der selv i så lille et materiale (135 dyr) og i et ekstremt vejr er fundet adskillige m.el.m. sjældne arter.
Alle de fundne dyr, uanset sjældenhed, er indtastet på FNAT, men med stor unøjagtighed – nemlig blot i centrum for
hhv. heste- og kvægfolden.

KONKLUSION
Udfra erfaringerne i 2018 er det åbenlyst, at indsamlingsmetoden må ændres
1.

for at standardisere indsamlingen

2.

for at mindste tidspresset i feltarbejdet

3.

for at holde fauna fra de enkelte prøver adskilt og bl.a. herigennem få indblik i variationen.
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Ny indsamlingsprotokol for gødningsfauna i Basballe-området
Prøvetagningstidspunktet fastholdes til ultimo juni (i 2018 var det 26.-27.6., sæson nok 2 uger forud).
Der fastholdes en fast prøvetagningsindsats med et fast antal egnede gødningsklatter indsamlet. Der indsamles i alt
40 lorteprøver ved eftersøgning og indsamling over hele arealet – alle til hjemtagning og uddrivning i vand. De holdes
individuelt mærket og isoleret i hver sin plastpose, og forsynes med mærkeseddel.
Geografisk/habitatmæssig spredning: Der tilstræbes en god geografisk og habitatmæssig spredning, fx tilstræbt
indsamles et vist antal inden for en række forudbestemte delarealer, der sikrer geografisk spredning samt de
forskellige nedenfor-nævnte habitater. Vores fokus er dog alene på de tørre og lysåbne habitater, som dominerer
såvel i Basballe-projektområdet og i Mols Bjerge. Derfor fravælger vi prøver fra de lavtliggende mose- og sumpskovsområder.
Prøverne er således fordelt på:
•

alle dyrearter, dvs fx 20 kvæg- og 20 heste-gødning, fx 40 kvæg-klatter hvis kun kvæg.

•

de to habitattyper: helt åbent landskab og åbent landskab op mod skov/krat, lysåben græsningsskov/krat.

•

hhv. høj og lav urte- og dværgbusk-vegetation.

Hver gødningsprøve (pose) forsynes med plastprøveseddel, hvor prøvenummer er skrevet med permanent
spritskriver. Samtidig udfyldes med blyant – for hvert prøvenummer – et forudtrykt A5-dataark, hvor der står flg.:
1.

Prøvenummer

2.

Dato

3.

GPS-position (usikkerhed fx max 10 m, lagres på gps m prøveno.)

4.

lortetype (dyreart),

5.

helt åbent vs åbent m spredt krat/træer vs lysåben græsningsskov/krat

6.

høj vs lav urtevegetation

7.

”alder/udtørring af klatten” (vi skal ha en standardskala 1-3 eller 1-5).

8.

Særlige bemærkninger

Ved opsamling af gødningsprøve, opsamles store gødningsbiller under klatten – det kan især være Humlerovbille,
skarnbasser og andre store torbister. Disse puttes i prøveposen (evt i første omgang i medbragt prøveglas indtil
lukning af posen). Letgenkendelige arter, der her undslipper, noteres på prøvens dataark.
Sikring af god overlevelse af dyr i gødningsprøverne.
Det er afgørende at undgå dårlig overlevelse af dyrene i prøven, fx pga for høj temperatur og/eller manglende ilt. Høj
temperatur øger i sig selv iltforbrug både hos dyr og hos mikroflora i gødningen.
Derfor foreslås flg. procedurer:
På varme dage påbegyndes indsamlingen tidligt om morgenen og sluttes inden fx kl. 11-13 og genoptages så på
følgende dag/dage. Fx 25. juni står solen op 4:38 og går ned 21:58. Da der forestår en del uddrivningsarbejde i
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laboratoriet, skal der ikke på én dag indsamles flere prøver, end der kan opbevares og uddrives med høj kvalitet
samme dag. Derfor hellere deles på flere feltdage. Vi regner pt med uddrivning af max 3 prøver/time, selv ved oplap
ml opsamling af dyr fra en prøve og vanddækning af næste prøve, når der osse skal være tid til ”check for døde dyr i
prøve efter uddrivning”. 20 prøver vil da tage 7 timer! Det kan her være nødvendigt at indhyre en ekstra hjælper – evt
kan nationalparken stille med 1-2 frivillige.
I køligt men solrigt vejr placeres prøver straks i kølig skygge. Forudses varmt vejr medbringes køletasker med store
køleelementer, der placeres mellem prøverne (ikke under eller ovenpå). De sikres også mod nysgerrige græsningsdyr.
Hverken plastposer eller køletasker lukkes lufttæt (ilt). Vi opfinder måske et rør med netmasker, der bindes med i
poselukningen til at sikre iltforsyning.
Med passende mellemrum sikres et antal prøver mod vejr, dyr mm ved at overføre dem til køligt placeret bil eller evt
aftale i kølig landbrugsbygning, indtil dagens prøvetagning er fuldført. Ved ekstreme vejrforhold køres ½delen af
prøverne til aftalt kølerum i nærheden (Kalø, Molslaboratoret? - aftales). Herefter og herfra hjemtages prøverne til
hurtigst mulig uddrivning (Kalø eller Molslaboratoriet? - aftales).
Sørg for at først indsamlede prøver uddrives først. Straks ved hjemkomst lægges køleelementer til frysning, hvis
næste dag er feltdag. Vej prøven groft inkl. pose (sikkerhed plus/minus 25 gr) - notéres. Alle prøver checkes groft
efter uddrivning for tegn på dårlig overlevelse af gødningsbiller. Hvor der opstår mistanke om dårlig overlevelse,
gemmes prøve på køl til efterfølgende udsortering af døde dyr, og der gøres note om dette på prøvearket.
Dyrene uddrives i vand snarest muligt efter hjemtransporten: Her placeres hver gødningsprøve i en vandfyldt spand,
sådan at en smule af gødningsklatten rager over vandoverfladen (eller en lysere svømmende ø benyttes med samme
funktion). Herfra opsamles alle gødningsbiller – dvs store torbister, møgbiller, møggravere samt evt andre store og
iøjnefaldende dyr. Dyr fra hver gødningsklat gemmes i prøveglas med rigeligt 70% alkohol og etiket inkl. PRØVENO.
mm. Evt. ”uregelmæssigheder” noteres.
Efterfølgende identificeres dyrene til ART og opføres med ANTAL i Excel-ark, og efter eventuel kvalitetssikring
inddateres dyrene i FNAT (fugleognatur).
Grejliste:
•

Plastic-mærkesedler (ca. 50) til etikettering af prøveposer

•

Permanent ink – spritskriver (3-5 stk)

•

Solide plastposer (ca. 50 stk) med tilhørende rør m netlukning

•

Poselukkere, der kan slutte om netrør (dobbelt halsstik med lukkeknude)

•

Fortrykte A5-dataark, 5 blyanter og blyantsspidser, A5-skriveunderlag med bulldog-klemme plus regndække

•

Køletasker (3 stk) og 12-15 store køleelementer

•

Hvide spande til uddrivning

•

Glas m plastlåg (ca. 50 stk) til opsamling af dyr fra hver gødningsklat (forsynes med prøvenr.)

•

70% alkohol

•

Pincetter oa. hjælpemidler.
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