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RESUMÉ 

Rapporten gør rede for de fund af sjældne og til dels truede smådyr (insekter, edderkopper mm), der dukkede op i 

forbindelse med Nationalpark Mols Bjerges borgerrettede Wanted-kampagne 15. april – 31. maj 2021 (se s. 23). Her 

eftersøgtes primært 4 særlige og sjældne smådyr, hvoraf de 3 indgår blandt de 20 særlige og truede plante-, svampe- 

og dyrearter i nationalparkens Top20-projekt (se fx Werling & Reddersen 2021 a-b). 

For at sikre fund, især fra lokaliteter hvor borgerne formentlig ikke kommer, aftalte Nationalpark Mols Bjerge en sær-

lig ekspert-eftersøgning hos Bio-Con v./ Mathias Fløe Holm, der på flere ture fik kompetent følgeskab af andre insekt-

kyndige folk. 

Det var småt med fund af de 4 kampagnearter – bedst var de mange fund af Mariehøneedderkop ved den kendte 

Strandkær-bestand (der åbenbart trives), men arten (1 expl) blev fundet på helt ny lokalitet ca. 1 km NNW for Strand-

kær-bestanden, ligesom forfatteren fandt den i Skramsø Plantage 15 m fra nationalparkgræsen. Det giver håb om, at 

arten kan findes overset endnu flere steder. 

Derimod blev der under eftersøgningen af Wanted-arterne gjort mange fund af andre truede eller i hvert fald mere 

eller mindre sjældne arter (”bifangst”). Disse 10 truede, 25 sjældne og 52 relativt sjældne arter er vist i Tabel 1 a-b og 

nogle udvalgte spændende fund gennemgås og perspektiveres efterfølgende. 

Det er fint og perspektivrigt, at både Hitjagterne 2020 i BiodiverCity-projektet (Reddersen 2021), en lille insekt-un-

dersøgelse i nationalparkens Basballe-projektareal (Andersen & Reddersen 2019) og Wanted-kampagnens fangster 

og bifangster (denne rapport) sammen med mange års fine fund på Molslaboratoriet klart viser den store særlige og 

truede biodiversitet (ikke mindst af insekter og edderkopper), der findes i Nationalpark Mols Bjerges tørre, lysåbne 

og næringsfattige, varme naturtyper, indlands- og strand-overdrev. De to ovennævnte undersøgelser viser, at det 

langtfra alene gælder Molslaboratoriet og Mols Bjerge, men også Ebeltoft-halvøen samt områderne ved Jernhatten 

og Rugård Nordstrand. 

Mathias Holm har stået for indsamlingsture inkl. hjælpergruppen og identifikation og indberetninger, grundrapporten 

og artsbeskrivelserne. Jens Reddersen har stået for træk og analyser af data fra Naturbasen, offentlighedens fund af 

kampagnearterne og adgangstilladelser.  

https://nationalparkmolsbjerge.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/projektside-natur/top-20-tyve-saerlige-og-truede-arter-og-deres-levesteder/wanted-not-dead-but-alive/
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1 INDLEDNING & BAGGRUND 

1.1 Top20-projektet og Wanted-kampagnen 2021: 

Nationalpark Mols Bjerge har med Top20-projektet (Tyve særlige og truede arter og deres levesteder i Nationalpark 

Mols Bjerge, Werling & Reddersen 2021a,b) sat fokus på den store biodiversitet i nationalparkens tre hovednaturty-

per, græsningsoverdrev, kystnatur og gamle løvskove). Biodiversiteten får her krop, ansigt og stemme i de udvalgte 

og iøjnefaldende ambassadør- og paraplyarter, hvoraf nogle er planter, andre svampe og insekter samt en fugl. 

 

Planter og svampe er mere permanente og lettere at kortlægge og overvåge. Insekter er ofte meget sæsonprægede 

og selv herinden for kun aktive på visse tidspunkter (dag/nat, varmt stille solskin, etc.), og det gør det svært at plan-

lægge og gennemføre kortlægning og overvågning. Da nogle insekter er meget karakteristiske mht sæson (forår), ud-

seende og levested og vejrlig, valgte nationalparken  i Wanted-kampagnen 15. april – 31. maj 2021 (se s. 23) at moti-

vere borgerne til at eftersøge og indmelde fotodokumenterede fund af fire sjældne men karakteristiske leddyr. De 

var Mariehøneedderkop, Humlerovbille, Gråbåndet Bredpande og Spættet Bredpande, hvoraf de tre første er Top20-

arter. Samtidig håbede vi at derigennem at oplyse om biodiversiteten og motivere til at støtte den naturbeskyttelse 

som sikringen af biodiversiteten kræver. 

 
Figur 1: De fire arter, eftersøgt i Wanted-kampagnen, hører til i tørre, lysåbne, næringsfattige og ofte afgræssede naturty-
per, fx indlands- eller strand-overdrev. 

 

https://nationalparkmolsbjerge.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/projektside-natur/top-20-tyve-saerlige-og-truede-arter-og-deres-levesteder/wanted-not-dead-but-alive/
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Mathias Fløe Holm (MFH, Bio-Con) har i kampagnen ”Wanted – not dead but alive” i Nationalpark Mols Bjerge efter-

søgt kampagnearterne Humlerovbille, Spættet Bredpande, Gråbåndet Bredpande og Mariehøneedderkop. Wanted-

kampagnen 15. april – 31. maj 2021 var primært en invitation til almindelige borgere (se s. 23). Den suppelerende 

eftersøgning var især rettet mod mindre kendte besøgsmål og mulighed for få ”bifangster”. 

1.2 Hvor: 

De besøgte lokaliteter har jf. arternes habitatkrav således været åbne og tørre naturtyper, især overdrev og heder. 

Det blev prioriteret at eftersøge arterne de steder, hvor de ikke før var kendt eller ikke var set i en årrække. Der er 

besøgt både offentlige og private arealer, private arealer enten fordi der er almindelig adgang eller nationalparken 

havde opnået tilladelse til adgang. Borgerne har i princippet kunnet søge overalt i nationalparken. 

1.3 Hvad - Kampagnearter og øvrige arter:  

Det viste sig dog generelt at være meget vanskeligt at finde kampagne-arterne - både for borgerne og for MFH. Arter-

nes sjældenhed, for tiden lave populationsstørrelser og koldt og skyet vejr i hoveddelen af kampagne-perioden gav 

dårlige eftersøgningsforhold og forskød sæsonen et godt stykke ind i juni efter kampagne-slut. Ift de fire Wanted-

arter er der inddraget alle fund meddelt pr. email til nationalparken samt alle fund indberettet til Naturbasen fra en-

hver borger eller bruger og for hele kampagneperioden. 

 
Figur 2: Hjalte (i forgrunden) og Andreas på kystskrænten ved Kobberhage. 

Øvrige arter, MFH kom forbi i forbindelse med eftersøgningen, blev også registreret. På nogle af turene har Hjalte 

Kjærby og Andreas Boe været med og udfoldet egne entomologiske særinteresser, der bidrog med fund af andre 

sjældne arter. Det har samlet bidraget med en del spændende fund. Der er også medtaget enkelte andre fund, som 

er gjort uden for MFH's ture af entomologvenner (Sean Birk Bek Craig, Magnus Lauritsen & Sara Kande). 

Ift. disse øvrige arter er disse trukket ud fra Naturbasen, først alle arter som ”truet” på Rødlisten 2019 (RE, CR, EN, 

VU, NT) og dernæst alle ”sjældnere” dyr (”sjælden” og ”relativt sjælden” på Naturbasen). 

https://nationalparkmolsbjerge.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/projektside-natur/top-20-tyve-saerlige-og-truede-arter-og-deres-levesteder/wanted-not-dead-but-alive/
https://nationalparkmolsbjerge.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/projektside-natur/top-20-tyve-saerlige-og-truede-arter-og-deres-levesteder/wanted-not-dead-but-alive/
https://www.naturbasen.dk/bruger/11283/hjalte-kjaerby
https://www.naturbasen.dk/bruger/11283/hjalte-kjaerby
https://www.naturbasen.dk/bruger/13384/andreas-boe
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1.4 Hvornår: 

Eftersøgninger strakte sig over 5 dage: 24. april og 17., 20., 28. og 29. maj. Entomologvennernes artsfund fra Bioblitz 

på Molslaboratoriet 23. maj indgår også, sammen med disses egne mindre ture april-maj.  

 

2 RESULTATER – ARTSFUND 

2.1 Fund af kampagne-arterne: 

Der var indbygget en konkurrence i kampagnen med præmier til de tre bedste fund. Den 14. juni 2021 kårede natio-

nalparken de tre vindere (jf nedenfor), Maja og Amalie Østergård (København) (nyt fundsted for Mariehøneedder-

kop), Sofie Kjeldgaard (Århus C) (fund af to Gråbåndet Bredpande i parring) og Ryan Vedelslund (Århus V) (mange 

fund af Mariehøneedderkop v Strandkær). 

2..1.1 Spættet Bredpande: 

MFH m.fl. fandt desværre ikke den i øvrigt iøjnefaldende Spættet Bredpande i forbindelse eftersøgningen. 

Andres fund: Omkring Bioblitz på Molslaboratoriet/Strandkær 21. maj – 3. juni foreligger der dog 10 indberetninger 

af arten på Naturbasen, alle af Morten DD Hansen på nær 1 (Magnus Lauritsen), alle 1 imago, på nær en obs med 3 

imago. Fra andre steder kun to fund, Skelhøje Bakker Ebeltoft (1 imago, 28/5, Lars Bruun) og Arnakke Jernhatten (1 

imago, 31/5, Jørgen Christiansen). 

    
Figur 3a-b: Wanted-kampagnens to bredpander, hhv. Spættet Bredpande (tv.) og Gråbåndet Bredpande (th.) Fotos: Naturhi-
storisk Museum Aarhus. 

2.1.2 Gråbåndet Bredpande: 

MFH gjorde et fund af Gråbåndet Bredpande - på Rugård Strand (20/5, 1 imago), hvor den senest er fundet (fåtalligt) 

i 2020. Arten er dog desværre i betydelig tilbagegang, så jeg vurderede, at det havde en vis værdi at konstatere, om 

den stadig var her. Andre gjorde dog et opmuntrende genfund af arten (2 imago i parring, Sofie Kjeldgaard, 24/5) i 

det sydligere og mere sårbare bestandsområde ved Øer (sydspidsen af Ebeltoft Halvøen). 

2.1.3 Humlerovbille: 

Vi fandt Humlerovbille på Naturstyrelsens kvæggræssede arealer ved Strandkær Strand, for første gang siden 2013 (2 

imago, 29/5, Hjalte, Mathias, Andreas). 

  

https://www.naturbasen.dk/observation/3779833/graabaandet-bredpande
https://www.naturbasen.dk/observation/3794141/humlerovbille
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Andres fund: Arten er ikke af andre i perioden indberettet til Naturbasen i nationalparken. 

  
Figur 4a-b: Humlerovbille (tv.) og Mariehøneedderkop (th., han) er begge m.el.m. knyttet til store græsningsdyr, da begge 
arter i stort omfang lever af store gødningstilknyttede insekter.  

2.1.4 Mariehøneedderkop: 

Et isoleret tidligere fund (1 han, 10/3 2012, Lars Bruun) ville jeg undersøge forekomsten af Mariehøneedderkop på en 

lokalitet i Skramsø Plantage. Arten blev her desværre ikke fundet indenfor nationalparkgrænsen, men kun 15 meter 

uden for (3 spind, 2 hanner, 20/5, M. Holm). 

Andres fund: Arten er overraskende fundet og dokumenteret via kampagnen af en turfamilie på en helt ny lokalitet, 

Stenhøje Øst (1 han, 20/5, Maja & Amalie Østergaard), 900 m NNW for den klassiske lokalitet vedf Molslaboratoriet. 

Netop ved Molslaboratoriet/Øvre Strandkær er den indberettet hyppigt, pr. mail og til Naturbasen – med i alt 24 obs 

på 14 forskellige datoer i perioden 3/4 – 31/5 (Morten DD Hansen, Sofie Kjeldgaard, Susanne Christensen, Jens Vejl-

gaard Vendelboe, Linda Høgh Vendelboe, Ryan Vedelslund, Sara Kande, Jørgen Christiansen, Christian Harboe, Marco 

Møller, Thomas Eske Holm, Jan Lyngbye, Magnus Lauritsen). Der er set fra 1 op til både 10, 11 og 12 dyr samtidig. Iflg. 

Morten DD Hansen et godt år på denne mangeårigt tæt fulgte men lille forekomst. 

2.2 Øvrige arter: 

Neden for lokaliseres nogle arters forekomster i de nationale faunistiske distrikter: NEJ, NWJ, WJ, EJ og SJ (NØ-, NV-, 

V-, Ø- og S-Jylland), NWZ, NEZ og SZ (NV-, NØ- og S-Sjælland), F (Fyn), LFM (Lolland, Falster, Møn) og B (Bornholm). 

I alt har MFH selv indrapporteret 64 sjældne/relativt sjældne arter fra turene. Dog er 6 arter fra Bioblitz på Molslabo-

ratoriet d 23. maj medregnet her. Disse fund fordeler sig på følgende måde: 34 biller, 10 årevinger (de fleste fundet 

af Hjalte), 9 spindlere, 6 næbmunde, 1 græshoppe (Hjalte) og 1 tovinge. 

Tabel 1a viser hhv. 10 rødlistede arter (EN, VU og NT) og 25 ikke-truede arter, som er angivet som sjældne i Danmark, 

mens Tabel 1b viser yderligere 52 ikke-truede arter, som er angivet som relativt sjældne i Danmark. De samlede fund 

af disse arter (uden de fire Wanted-arter) fra mig og denne gruppe når op på 214 art-indberetninger, fordelt på 164 

unikke art x lokalitets-registreringer i perioden. 

Visse af arterne (mrk. med * i Tab. 1a-b) er omtalt særskilt nedenfor. 

https://www.naturbasen.dk/observation/3779802/mariehoeneedderkop
https://www.naturbasen.dk/observation/3779509/mariehoeneedderkop
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Tabel 1 a-b: Oversigt over samtlige ”sjældne” arter fundet af Wanted-kampagnens eftersøgningsgruppe (se indledning). 
Arterne er grupperet efter truethed EN, VU, NT og LC (Rødlisten 2019). 

LC-arter er kun medtaget, hvis de er anført som hhv. ”sjælden” (tab. 1a) eller ”relativt sjælden” (tab. 1b) på Naturbasen 
(træk 8. juni 2021). 

Søjlerne N obs og N loks viser hhv. antal observationer og antal lokaliteter med observationer for pågældende art. En del 
arter, fx snudebiller, har ingen dansk navn (idn). Arter (vidensk.) med * er omtalt særskilt i teksten. 

Tabellernes 210 (N obs 86+124) indberetninger er indmeldt af Mathias Holm (106), Hjalte Kjærby (44, især myrer, rovbiller, 
skarnbasser), Andreas Boe (29, især snudebiller), Magnus Lauritsen (16, især biller), Sean Birk Bek Craig (13, især gravebier 
og myrer) og Sara Kande (2). 

(Tabel 1a) Art Art (videnskabeligt navn) Gruppe N obs N loks 
Truet (EN):     
Stregtæge * Jalla dumosa Egtl. bredtæger 2 1 
- idn * Tychius polylineatus Snudebiller 3 1 
Sårbar (VU):     
- idn * Habroloma nanum Pragtbiller 2 1 
Kurv-Jordbi Andrena fulvago Gravebier 1 1 
Rødbenet Ninja Trachyzelotes pedestris Muse-edderkopper 2 2 
Næsten truet (NT):     
Krogtæge Podops inunctus Egtl. bredtæger 2 2 
Stumphornet Møggraver Onthophagus fracticornis Torbister (biller) 1 1 
Skrænt-Oldenborre * Maladera holosericea Torbister (biller) 2 1 
Overdrevs-Skarnbasse * Geotrupes stercorarius Skarnbasser (biller) 4 2 
Brunhalet Jordbi * Andrena humilis Gravebier 3 2 
LC – Sjælden:     
Vampyr-rodlus Paracletus cimiciformis Bladlus, grp. Pemphigidae 7 3 
Lille Korsløber Panagaeus bipustulatus Løbebiller 2 1 
Strand-pragtbille Aphanisticus pusillus Pragtbiller 2 2 
- idn * Dinarda dentata Rovbiller 2 1 
- idn Notothecta confusa -   
- idn Stenus aterrimus - 1 1 
- idn Bagous diglyptus Snudebiller 1 1 
- idn Ceutorhynchus atomus - 2 1 
- idn Ceutorhynchus pumilio - 5 4 
- idn * Limobius borealis - 4 2 
- idn Mogulones javeti - 1 1 
- idn Neophytobius quadrinodosus - 2 1 
- idn Polydrusus confluens - 2 1 
- idn * Sibinia sodalis - 4 2 
- idn * Trachyphloeus heymesi - 2 1 
- idn * Tychius schneideri - 1 1 
Hede-Møgbille Aphodius coenosus Torbister (biller) 2 2 
- idn * Gymnosoma nitens Snyltefluer 2 2 
Kølet Gæstehveps Tetramopria aurocincta Snyltehvepse, grp. Diapriidae 4 1 
- idn Xyela julii Snyltehvepse, grp. Xyelidae 1 1 
Blank Hedemyre Formica pressilabris Myrer 2 2 
Gøgemyre Tetramorium atratulum - 6 2 
Hede-Skovmyre Formica pratensis - 5 5 
Kyst-Stikmyre Myrmica specioides - 2 1 
* Sløvmyre Myrmecina graminicola - 2 1 
I alt 35 arter   86 54 
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(Tabel 1b) Art Art (vidensk.) Gruppe N obs N loks 
LC – Relativt sjælden:     
Vortebider Decticus verrucivorus Løvgræshopper 3 3 
Fyrre-Barktæge Aradus cinnamomeus Barktæger 1 1 
- idn Pterotmetus staphyliniformis Frøtæger 3 3 
Langtornet Randtæge Coriomeris denticulatus Randtæger 1 1 
Rynket Randtæge Arenocoris fallenii - 2 1 
Sandtæge sp. Odontoscelis sp. Skjoldtæger 2 2 
Lille Tornben Legnotus picipes - 1 1 
- idn Harpalus rufipalpis Løbebiller 2 2 
Smaragd-Sandløber Harpalus smaragdinus - 1 1 
Myre-Mariehøne Coccinella magnifica Mariehøns (biller) 2 2 
Blåhat-Pragtbille * Trachys troglodytes Pragtbiller 3 1 
Alm. Gæsterovbille Lomechusa emarginata Rovbiller 6 3 
- idn Astenus lyonessius - 2 2 
Gul Kølledrager Claviger testaceus - 2 2 
Stor Jagtrovbille Ontholestes tessellatus - 1 1 
Ertsfarvet Hjertesmelder Cardiophorus asellus Smeldere (biller) 6 5 
- idn Attactagenus plumbeus Snudebiller 5 4 
- idn Brachonyx pineti - 1 1 
- idn Cathormiocerus aristatus - 1 1 
- idn Ceutorhynchus constrictus - 1 1 
- idn Coeliodes transversealbofasciatus - 1 1 
- idn Curculio villosus - 3 3 
- idn Mecinus labilis - 6 5 
- idn Sitona lateralis - 1 1 
- idn Sitona striatellus - 2 2 
- idn Strophosoma faber - 1 1 
- idn Strophosoma sus - 2 2 
- idn Trachyphloeus scabriculus - 5 4 
- idn Tychius parallelus - 2 2 
- idn Apion difficile Spidsmussnudebiller 2 1 
- idn Apion immune - 1 1 
- idn Apion sedi - 1 1 
- idn Morychus aeneus Ødebiller 1 1 
Tjørne-Pelssvirreflue Criorhina berberina Svirrefluer 1 1 
Blank Gæstemyre Formicoxenus nitidulus Myrer 2 2 
Blodrød Rovmyre Formica sanguinea - 4 3 
Mørk Stikmyre Myrmica lobicornis - 4 3 
Rød Slavemyre Formica rufibarbis - 6 5 
Tragt-Stikmyre Myrmica schencki - 4 4 
Løn-Jordbi Andrena tibialis Gravebier 2 2 
Stor Blodbi Sphecodes albilabris Vejbier 1 1 
Blisglanshjulspinder Hypsosinga albovittata Hjulspindere, edderkopper 2 2 
Hvidplettet Voksedderkop Steatoda albomaculata Kugleedderkopper 1 1 
- idn Lasaeola tristis - 1 1 
Smuk Voksedderkop Asagena phalerata - 3 2 
Rød Ninja Zelotes electus Museedderkopper 1 1 
Mosespringer Sitticus floricola Springedderkopper 1 1 
- idn Phlegra fasciata - 1 1 
V-mærket Hoppekop Aelurillus v-insignitus  5 5 
Labyrintedderkop Agelena labyrinthica Tragtspindere, edderkopper 11 9 
I alt 52 arter   124 107 
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2.2.1 Biller 

Pragtbillerne, Trachys troglodytes) (LC) og Habroloma nanum  (VU): 

  
Figur 5a-b: Pragtbiller forbinder man normalt med relativt store insekter, men både Blåhatpragtbille (tv.) og Habroloma na-
num (th.) er små, hhv. 2-3,5 mm og 2-3 mm.Begge  ligger foldet sammen, som disse pragtbille ofte gør, når de forstyrres. I 
denne stilling kan de let forveksles med plantefrø, når de ses med det blotte øje. 

Blåhatpragtbille (Trachys troglodytes, Fig. 5a, Tabel 1b) er en uanseelig pragtbille, bl.a. pga den lille størrelse. Når 

man kommer tæt på, ser man at der er tale om en flot art med bronzeskær på forkroppen og blåmetalliske dækvin-

ger. Arten blev fundet i 3 eksemplarer på et overdrev øst for Trehøje. Larven minerer i bladene på Blåthat, Djævels-

bid og arter af skabiose. Den er fundet i alle distrikter undtagen WJ, SJ og F. Den er ret sjælden, men dog kendt fra 

mindst 15 danske lokaliteter. I Sverige og Norge er arten rødlistet hhv. NT og EN.  

Habroloma nanum (idn, Fig. 5b, Tabel 1a: er en anden uanseelig pragtbille. På Rugård Strand fandtes 2 eksemplarer 

af denne meget sjældne pragtbille, hvis larve minerer i bladene på Blodrød Storkenæb – en plante som lokaliteten 

kan levere i fornuftige mængder. Før dette fund var den kun kendt fra 4 danske lokaliteter (fordelt i distrikterne EJ, 

NWZ og B), hvoraf den ene er Glatved Strand. Fundet er derfor ikke helt banebrydende, men det er trods alt det før-

ste indenfor nationalparken.  
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Rovbillen Dinarda dentata (LC): 

 
Figur 6: Rovbillen Dinarda dentata fra Troldhul. Foto: Hjalte Kjærby. 

Rovbillen Dinarda dentata (idn, Fig 6, Tab. 1a): Denne sjældne og myrmekofile rovbille blev fundet af Hjalte i dødis-

hullet Troldhul. Den lever hos Blodrød Rovmyre, hvor den især ernærer sig af rester af myrer eller deres madrester. 

Mere om artens spændende biologi kan findes i artsbeskrivelsen her. Det er første gang arten er observeret i natio-

nalparken og indtil 2020 var arten ikke set i distrikt EJ i over 60 år. 

Overdrevsskarnbasse (Geotrupes stercorarius) (NT) 
Overdrevsskarnbasse (Fig. 7 nedenfor) blev fundet på et overdrev ved Vistoft Plantage samt på Fuglsø Hede (her fun-

det af Hjalte), begge er nye lokaliteter for arten. Arten foretrækker ko- og hestegødning. Larverne lever i bunden af 

en gang i jorden, hvor et af forældredyrene bringer gødning ned. I modsætning til den lignende og mere almindelige 

Markskarnbasse, er Overdrevsskarnbasse ret aktiv om foråret, og det er derfor et oplagt tidspunkt at eftersøge den. 

Der blev også fundet gange under kokasser i Basballe-området, som formentlig er fra Overdrevsskarnbasse, men her 

blev ingen dyr fundet. 

 

https://www.naturbasen.dk/art/11014/dinarda-dentata
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Figur 1: Overdrevsskarnbasse fra hestefold ved Vistoft Plantage. Stort dyr tæt på artens øvre grænse på 2,5 cm. 

 

Limobius borealis (LC) 

 
Figur 8: Limobius borealis ved Jernhatten, hvor den forekom i antal. 

Denne sjældne snudebille, Limobius borealis (Fig. 8), blev fundet både ved Rugård Strand og ved Jernhatten. Det er 

første gang, at den bliver observeret i nationalparken. Den lever på Hejrenæb og storkenæb. 
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Sibinia sodalis (LC) 

 
Figur 9: Et af de mindst 15 individer af snudebillen Sibinia sodalis, som blev fundet ved Jernhatten. 

Denne snudebille (Sibinia sodalis, Fig. 9) lever på Engelskgræs og er sjælden, men dog relativt udbredt i DK og kendt 

fra ca. 20 lokaliteter.  

Den blev fundet på Rugård Strand og ved Jernhatten. Der er et ældre fund fra Ahl Hage, men bortset fra det, er disse 

fund så vidt vides de eneste i nationalparken. Den er dog også kendt fra Glatved Strand. 

 

Trachyphloeus heymesi (LC) 
På kystskrænterne ved Kobberhøj nord for Elsegårde fandtes et eksemplar af denne sjældne snudebille, 

Trachyphloeus heymesi (idn, Fig. 10, nedenfor), som netop typisk findes på varme kystskrænter. Her lever den ved 

rødderne af Mark-Bynke og især Håret Høgeurt. Bortset fra et fund ved Fuglsø i 1977 er dette første fund i national-

parken. Derudover er den fundet på Helgenæs i 1959. På landsplan er den kendt fra ca. 16 lokaliteter, fordelt i det 

meste af landet. I Sverige er den rødlistet NT. 
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Figur 10: Trachyphloeus heymesi. Ligner meget T. scabriculus, men adskilles blandt andet ved lidt anderledes pronotumform, 
kortere og bredere dækvingebørster og typisk mindre kontrastrig dækvingetegning. 

 

Tychius polylineatus (EN) 

 
Figur 11: Hun af Tychius polylineatus. 
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Dette fund af Tychius polylineatus (idn, Fig. 11 ovenfor) er blandt de bedste, gjort i forbindelse med eftersøgningen 

(se dog også Hjaltes fund af Sløvmyre). Fundet er det første i Danmark i 27 år, på trods af at arten er ganske karakte-

ristisk. To eksemplarer, en han og en hun, blev fundet på Bugtet Kløver på et overdrev øst for Trehøje. 

Den er i alt kendt fra 12 danske lokaliteter gennem tiden, heriblandt Mols et tidspunkt mellem 1900 og 1960. På det 

seneste fundsted, Svanninge Bakker på Fyn, er den forgæves eftersøgt af garvede billefolk adskillige gange, siden fun-

dene af arten her i 1994. Det eneste andet fund efter 1960 er fra Stampeskov (NEZ) i 1967. Den lever på flere arter af 

kløver, hvor larven danner galler i blomsterne. 

Arten er også rødlistet i Sverige, Norge, Finland og Tyskland og synes at være en stor sjældenhed i hele Nordeuropa. 

 

Tychius schneideri (LC) 

 
Figur 2: Tychius schneideri, eksemplar fra Kongensbro i 2015. 

Denne snudebille, Tychius schneideri (idn, Fig. 11) som er nærmeste forvekslingsmulighed til ovenstående T. polyli-

neatus, blev fundet på Rugård Strand på værtsplanten Rundbælg. Larven lever i plantens bælge. Den er sjælden men 

dog ret udbredt og kendt fra op mod 30 danske lokaliteter eller flere. Den var dog tilsyneladende ikke fundet i natio-

nalparken, indtil den blev fundet i forbindelse med hitjagt i Ebeltoft i 2020 (Reddersen 2021). 
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Skræntoldenborre (Maladera holosericea) (NT) 

 

Figur 3: Skræntoldenborre 

Ved Kobberhøj fandt Hjalte nærmest øjeblikkeligt efter ankomsten den første døde Skræntoldenborre (Fig. 12).  Ar-

ten er allerede kendt fra lokaliteten (jf. Lars Bruuns fund i 2010). Den var dog ikke observeret herfra siden 2012. Det 

er den eneste jyske lokalitet for arten, og at dømme efter hvor let det var at finde døde eksemplarer, har den det 

tilsyneladende stadig fint her. 

Den er tilknyttet tørre og varme kystskrænter, hvor larven lever af planterødder. De voksne dyr findes ofte ved roden 

af Mark-Bynke. 
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2.2.2 Næbmunde (tæger mm) 

Stregtæge (Jalla dumosa) (EN) 

 

Figur 4: Stregtæge fundet af Andreas. En fantastisk bredtæge! 

Vores tur var knapt begyndt før Andreas fandt denne smukke bredtæge (Fig. 13), som har et af landets hotspots lige i 

nationalparken. Lokaliteten er Trehøje og det er første gang at arten er observeret lige her. Nærmeste observationer 

skal findes ved Molslaboratoriet, men blev fx også fundet ved Hitjagten 2020 i Ebeltoft-området (de meget karakteri-

stiske nymfer) (Reddersen 2021). 

Det er et rovdyr, som ernærer sig af andre insekter og deres larver. Den findes især i næringsfattige og tørre naturty-

per med lav vegetation. 
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2.2.3 Tovinger (fluer og myg) 

Snyltefluen Gymnosoma nitens 

 
Figur 5: Gymnosoma nitens fra Jernhatten 

Gymnosoma nitens (idn, Fig. 14) er en snylteflue, som snylter på Lille Kranstæge. Den var ikke tidligere registreret i 

nationalparken, men blev fundet både ved Fuglsø og Jernhatten i forbindelse med eftersøgningen. 
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2.2.4 Årevingede (hvepse, bier, myrer mm) 

Brunhalet jordbi (Andrena humilis) (NT) 

 

Figur 6: Andrena humilis. Foto: Hjalte Kjærby 

Brunhalet Jordbi (fig. 15) blev fundet af Hjalte ved Hålen på Østmols (statens del af littorinaskrænten). Denne 

sjældne bi blev så vidt vides første gang registreret fra nationalparken i forbindelse med bioblitz på Molslaboratoriet 

d 23. maj 2021. Den søger udelukkende pollen på kurvblomster. Arten er kendt fra omkring 20 lokaliteter på lands-

plan. I Norge betragtes den som værende uddød. I Sverige og Slesvig-Holsten er arten rødlistet VU. 
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Sløvmyre (Myrmecina graminicola) 

 

Figur 7: Sløvmyre. En lille myre, som ligner den allestedsnærværende Græstørvmyre ved første øjekast, men allerede ved den 
særlige adfærd kan den normalt adskilles fra denne. Derudover har Sløvmyre kraftigere følehorn, kraftigere struktur på 
kroppen og mere firkantet petiole. 

Fundet af Sløvmyre (Fig. 16) ved Jernhatten af Hjalte er første fund herfra i 51 år. Og generelt er Sløvmyre en stor 

sjældenhed i Danmark. Indtil Hjalte genfandt arten i DK ved Halk (SJ) i 2020, var den kun kendt fra Jernhatten i 1970. 

Siden er den også fundet ved Glatved og Sletterhage. 

Som navnet antyder, udmærker den sig ved at være utroligt sløv i sine bevægelser, og hvis den forstyrres ruller den 

sig sammen til en kugle, meget ulig hvad man forbinder med normal myreadfærd. 
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3 DISKUSSION 

Det er fint og perspektivrigt, at både Hitjagterne 2020 i BiodiverCity-projektet (Reddersen 2021), en lille insekt-un-

dersøgelse i nationalparkens Basballe-projektareal (Andersen & Reddersen 2019) og Wanted-kampagnens fangster 

og bifangster (denne rapport) sammen med mange års fine fund på Molslaboratoriet klart viser den store særlige og 

truede biodiversitet (ikke mindst af insekter og edderkopper), der findes i Nationalpark Mols Bjerges tørre, lysåbne 

og næringsfattige, varme naturtyper, indlands- og strand-overdrev. 

De to ovennævnte undersøgelser viser, at det langtfra alene gælder Molslaboratoriet og Mols Bjerge, men også Ebel-

toft-halvøen samt områderne ved Jernhatten og Rugård Nordstrand. 

 

4 TAK 

Der rettes en stor tak til Hjalte Kjærby og Andreas Boe, som har deltaget i hhv. 3 og 2 af de i alt 5 ture. De har således 

bidraget med interessante observationer indenfor deres fokusområder. Også tak til Hjalte for lån af fotos. 

Ligeledes rettes en stor tak til bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge for dels at prioritere truede smådyr i naturfor-

valtningen og til Sekretariatet for at have valgt mig til at løfte registreringsopgaven! 
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Kampagnen for at få borgerne med på at lede efter de fire ”efterlyste” smådyr var ”pakket ind i” et western-format. 
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