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INDLEDNING 

 

Naturhistorisk Museum har i perioden 2016-18 

udført kortlægning af sjældne smådyr i Kolding 

Kommune. Sådanne kortlægninger har ofte flere 

formål: Rent lavpraktisk kan forekomsten af 

sjældne arter være med til at øge arealernes 

HNV-score, som bl.a. bruges til at afgøre, hvilke 

arealer der er støtteberettigede. Ydermere vil 

kortlægningen bidrage til et generelt øget 

kendskab til kommunens naturværdier; mens de 

botaniske værdier ofte er velbeskrevne, kan 

smådyrene nemlig overraske, idet de ikke 

nødvendigvis sætter pris på helt det samme som 

sjældne planter. Endelig vil en kortlægning 

generelt kunne medvirke til et overblik i 

prioriteringen, idet man kan pege på, hvori 

kommunens helt unikke natur består. Den 

treårige indsats er primært blevet forestået af 

Mathias Fløe Holm, en af landets førende 

entomologer, og er gennem hele perioden blev 

koordineret med kommunens biologer, som har 

anvist områder, hvor et større kendskab til 

faunaen har været ønskeligt.   

 

 

 

METODE 

 

Igennem perioden er det blevet til mere end 330 

felttimer fordelt på 52 feltdage.  

 

Alle data er indtastet i Naturbasen. For at skabe 

det bedste overblik er der ligeledes inddraget 

data fra andre frivillige, som har indtastet i 

Naturbasen.  

 

Smådyr er kortlagt ved manuelle besigtigelser på 

lokaliteterne. Først blev blomster studeret for at 

se, om der her fandtes bestøvere som 

sommerfugle og bier. Dernæst blev der ketsjet i 

vegetationen, ligesom der blev foretaget 

bankning over en hvid fotobakke. På udvalgte 

lokaliteter blev der yderligere nedgravet 

faldfælder og opsat hvide bakker, sidstnævnte til 

lokning af blomstersøgende insekter.  

  

De dyr, som ikke umiddelbart kunne bestemmes i 

felten, blev indsamlet. Pr. december 2018 er alt 

materiale endnu ikke blevet bestemt, men de 

fleste rødlistede grupper af smådyr er 

gennemgået. 

 

 

RESULTATER 

 

Der er gjort mere end 4000 enkeltobservationer i 

projektet, heraf 424 af sjældne smådyr (tabel 1). 

115 af disse observationer er af rødlistede arter. 

Dertil skal lægges de 560 observationer af 

sjældne smådyr, som er gjort af andre 

naturhistorikere i felten – heraf hele 343 

observationer af rødlistede arter. Disse 

imponerende tal viser, at selv en relativt intensiv 

kortlægning ikke kan måle sig med det at have et 

aktivt miljø af interesserede amatører, som bor i 

området og kan udføre daglige observationer. 

Læren er, at det for en kommune kan være en 

endog fremragende investering af understøtte 

det frivillige miljø af ofte meget dygtige frivillige. 
 

Tabel 1. Antal observationer gjort af Naturhistorisk Museum 
(NHMA) og andre observatører - fordelt på rødlistekategori. 
LC/IB er særlige arter, som er vurderet som ikke-truede eller 
ikke er bedømt endnu. 

Obs /  
rødlistestatus 

RE EN VU NT LC/IB Total 

Andre  55 166 122 222 565 

NHMA 2 1 54 58 309 424 

Total 2 56 220 175 531 989 
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Den samlede liste og antallet lokaliteter med 

rødlistede arter fremgår af tabel 2, hvor arterne 

er sorteret efter rødlistekategori. Det bemærkes, 

at dagsommerfuglene fylder en del i materialet, 

og at arter som det hvide w, grøn køllesværmer, 

okkergul pletvinge, seksplettet køllesværmer og 

dukatsommerfugl er fundet på mange lokaliteter. 

Det afspejler deres iøjnefaldende levevis, og at de 

er lette at identificere, hvilket gør dem lette 

”mål” for almindelige mennesker.  

 

Det særlige ved denne undersøgelse er, at der er 

gjort flere fund af sjældne vedboende biller. De 

mange vedboende arter afspejler, at kommunen 

har flere skove med lang kontinuitet og en stor 

forekomst af dødt ved.  

 

 
Figur 1. Betydningen af stort ved kan ikke overdrives! Især på 
Stenderup-halvøen findes en rig forekomst, hvilket også 
tiltrækker en lang række sjældne biller. 

Ydermere er der fundet en hidtil uddød art 

(knyttet til kulturplanter) og hele otte arter, som 

er nye for den danske fauna. Deres sjældenhed i 

Danmark kan ikke umiddelbart afgøres, idet der 

er ganske få, der kigger så nøje efter insekter, 

men der er næppe nogen af dem, der er 

almindelige. Arterne (med fundsted) er 

snudebillen Phyllobius arborator (Nagbøl Skov), 

bladbillen Galerucella grisescens (Brænøre Mose) 

samt snyltehvepsene Perilampus aeneus (v. Dons 

Nørresø), Pimpla melanacrias (Stenderupskov v. 

Fensbjerg, Dentilabus variegatus (Nagbøl Skov), 

Woldstedtius holarcticus (Barbrekær), Aleiodes 

varius (Frørup Skov) samt Meteorus ruficeps 

(Brænøre Mose). 

 

 
Figur 2. Sådan ser en ny snudebille for landet ud. Phyllobius 
arborator blev fundet talrigt i Nagbøl Skov. Efterfølgende er 
den blevet fundet på flere lokaliteter i Danmark og må 
betragtes som værende overset hidtil. 

 
Figur 3. En anden ny art for landet var snyltehvepsen 
Aleiodes varius, som blev fundet i Frørup Skov. Arten er 
sjælden i hele sit udbredelsesområde. 

 
Figur 4. I en skovlysning ved Tapsøre Skov fandtes et 
eksemplar af bladbillen ved navn hestebønnebille. Den har 
været anset for uddød i over 100 år. Dette var dog ikke det 
første fund af arten i 2018, da den tidligere på året blev 
fundet på en anden lokalitet i Sønderjylland 

I tabel 2 er opsummeret, hvor i kommunen de 

sjældne arter er truffet. Det fremgår tydeligt, at 
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Dollerup Søgård indtager en suveræn førsteplads, 

hvilket dog ikke kan tilskrives, at lokaliteten er 

enestående, men snarere, at nogle af 

kommunens mest flittige naturhistorikere bor på 

lokaliteten. Derved registreres også de arter, som 

findes i små, tynde bestande, som normalt ikke 

registreres ved et enkelt besøg.  Det er et 

fænomen, som også kendes fra undersøgelser i 

andre kommuner, hvor aktive bidragydere kan 

”skævvride” forekomstmønsteret. I mest 

udpræget grad findes det i nogle af de 

landsdækkende analyser af biodiversitet, hvor 

bopælene for de mest aktive naturhistorikere 

sjovt nok altid ender med at blive vurderet som 

værende af unik betydning for den nationale 

biodiversitet. Generelt bemærkes, at 

hovedparten af de mest artsrige lokaliteter findes 

i Kolding og Vester Nebel ådale, hvor de stejle 

skrænter aldrig har været under opdyrkning og 

derfor stadig huser partier med meget lang 

landskabelige kontinuitet. Ydermere falder det i 

øjnene, at gamle grusgrave kan være deciderede 

hotspots for biodiversitet, som det fx er 

gældende for grusgraven nord for Hylkedal.  
 

Tabel 2. Antal sjældne arter fordelt på lokalitet (ud fra fugleognatur.dk-lokaliteter). IB/LC eller særlige arter, som dog ikke er blevet 
vurderet i risiko for at uddø i Danmark 

Lokaliteter IB/LC Rødlistet Total 

Dollerup Søgård 7 11 18 

Ejstrup 9 8 17 

Vester Nebel Å, Lynggård 2 8 10 

Grusgrav nord for Hylkedal 22 7 29 

Svanemose 6 6 12 

Vennelyst 7 6 13 

Bygholm 8 5 13 

Donsrod Bro 2 5 7 

Ferup Søerne 3 5 8 

Gelballe Skov 2 4 6 

Bjerget 7 4 11 

Søndersø 3 4 7 

Skovhus 1 3 4 

Rolles Mølle 1 3 4 

Frørup Skov 8 3 11 

Trudsbro 
 

3 3 

Skamlingsbanken 3 3 

Brænøre Mose 16 3 19 

Strandby 1 3 4 

Tvedsbro 1 3 4 

Lunderskov 3 3 6 

Hesselvad Bro 1 3 4 

Dollerup Sø 2 3 5 

Hoppeshave 1 3 4 

Klintenborg Plantage 3 3 
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ARTSBESKRIVELSER (Lokalitetsnavne, DK-rødlistestatus samt antal fund i fugleognatur-databasen)

  

Absidia rufotestacea  
Rødliste VU – DK 3 
Grævlingehøj, Nagbøl Skov  
 
Arten foretrækker noget skygget og fugtig eng- og 
mosebund, specielt i nærheden af skov. Den er kun 
kendt fra omkring 10 lokaliteter i Danmark, alle i Jylland. 
Stenborg Made og Nagbøl Skov er så vidt vides nye 
lokaliteter for arten. 
 
 
 
 

 
  
Agersnyltehumle Bombus campestris 
Rødliste NT – DK 160 
Christinero, Landlyst, Svanemose 
 
Levested: Overdrev, skovbryn og skovlysninger med 
tætte bestande af agerhumle, som den primært snylter 
på. 

 
  
Apion carduorum 
Rødliste VU – DK 5 
Nålebjerg, Stevningbjerg  
 
Levested: Apion carduorum lever på arter af tidsel, hvor 
larven udvikler sig i roden eller bladmidtribberne. Arten 
vurderes som sjælden i Danmark. 
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Apion dispar 
Rødliste NT – DK 1 
Klintenborg Plantage 
 
Levested: Apion dispar lever på arter af gåseurt og findes 
især på tørre overdrev. Larven udvikler sig i 
blomsterbunden. Arten er udbredt i Danmark, men 
vurderes i kraftig tilbagegang. 
 

 
  
Asiorestia interpunctata 
Rødliste VU – DK 3 
Brænøre Mose, Nagbøl, Tapsøre Skov  
 
Levested: Denne sjældne bladbille lever i fugtige moser. 
Den vurderes sjælden overalt i udbredelsesområdet, 
men forekomsten i kommunen kan dog antyde, at den til 
en vis grad har været overset.  
 

 
  
Blåhathvepsebi Nomada armata 
Rødliste NT – DK 38 
Skovhus, Vennelyst 
 
Levested: Blåhathvepsebi er redeparasit på blåhatjordbi, 
som er oligolektisk på blåhat. En bestand af 
blåhathvepsebi kræver formentlig tusinder af 
blåhatplanter inden for relativt kort afstand, og arten 
findes derfor kun i blomsterrige egne, enten i ådale eller 
andet kuperet græsland. 
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Bjerg-Svirreflue 
Rødliste VU – DK 19 
Grusgrav nord for Hylkedal  
 
Levested: Bjerg-Svirreflue er en sjælden art, der især er 
fundet i og ved nåletræsplantager. Larven er knyttet til 
bladlus på nåletræer. Arten anses for sjælden og i 
tilbagegang. 

 
  
Broget Metalsvirreflue 
Rødliste VU – DK 8 
Søndermose  
 
Levested: Larverne er akvatiske og bl.a. fundet i vissen 
vegetation i damme. Den er især udbredt langs kyster, 
men kan også træffes inde i landet.  

 
  
Broget Urtesvirreflue  
Rødliste VU – DK 74 
Binderup Strandskov, Dybvadbro, Ejstrup, Ferup Søerne, 
Frørup Skov, Gelballe Skov, Hoppeshuse, Stevningbjerg, 
Svanemose, Trudsbakke, Trudså, Vester Nebel Å, 
Lynggård 
 
Levested: Arten findes i lysninger i løvskovsområder, 
hvor den meget gerne besøger blomstrende 
skærmplanter. 
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Brun Bjørnespinder Arctia caja 
Rødliste NT – DK 455 
Aller Å, øst for Kobbersted, Dollerup Sø, Dollerup Søgård, 
Donsrod Bro, Landlyst, Vennelyst 
 
Levested: Brun bjørnespinder er en karakteristisk, 
natflyvende art, som primært optræder i varierede 
landskaber, hvor larven lever på en lang række 
foderplanter, bl.a. røllike, mjødurt, vejbred, galtetand, 
nellikerod, nælde, syre og et bredt udvalg af vedplanter 
såsom tjørn, rose, pil, æble, ribs og poppel. 
 

 
  
Brun Bjørnesvirreflue 
Rødliste VU – DK 184 
Bergsminde, Ejstrup, Gelballe Skov, Vester Nebel Å, 
Lynggård 
 
Levested: En karakteristisk efterårsart, som primært 
iagttages i blomsterrige landskaber, hvor den gerne 
kommer til djævelsbid, kurv- og skærmblomster. Larven 
findes formentlig primært i rene kildevæld. 
 

 
  
Bølleblåfugl 
Rødliste NT – DK 355 
Svanemose 
 
Levested: Bølleblåfugl er en karakterart i højmoser og 
fattigkær, hvor den primært yngler på tranebær og 
mosebølle og muligvis også revling. Den er i kraftig 
tilbagegang pga. tilgroning af levestederne.  
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Det Hvide W 
Rødliste EN – DK 806 
Asbøl, Dollerup Søgård, Donsrod Bro, Ferup Søerne, 
Grusgrav nord for Hylkedal, Lunderskov, Seest, 
Skamlingsbanken, Stubdrup, Sønderskov, Trudsbro, 
Vester Nebel Å, Lynggård, Viuf Skov  
 
Levested: Arten er vidt udbredt, hvor der findes 
elmetræer af en vis størrelse. Den er gået kraftigt tilbage 
i takt med elmesygen, men nu igen i fremgang. 
 

 
  
Dukatsommerfugl 
Rødliste NT – DK 1587 
Dollerup Søgård, Drenderup Skov, Ejstrup, Ferup Søerne, 
Harte, Lunderskov, Sandbjerghavn, Soldaterbro, 
Strandby, Søndersø, Trudsbro  
 
Levested: Dukatsommerfugl er en karakterart i 
næringsfattige græslandskaber, hvor larveplanten 
rødknæ findes talrigt. Øst for israndslinjen er den lokalt 
udbredt og findes især på overdrev og på brak- eller 
sandmarker.  
 
 

 
  
Femplettet Køllesværmer 
Rødliste VU – DK 583 
Bjerget, Bygholm, Dollerup Søgård, Dons Nørresø, 
Flavenfeld, Hesselvad Bro, Holmlund, Kærsminde, Rolles 
Mølle, Skamlingsbanken, Søndersø, Tvedsbro 
 
Levested: Tørre overdrev og enge med gode bestande 
ærteblomster. Kan let forveksles med engkøllesværmer, 
som dog har mere runde vinge. Femplettet foretrækker 
tørrere lokaliteter end engkøllesværmer, der er et vist 
overlap, så lokaliteten alene kan ikke afgøre arten. 
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Grøn Køllesværmer 
Rødliste VU – DK 1168 
Birkelund, Bjerget, Busholm Bro, Bygholm, Dollerup Sø, 
Dollerup Søgård, Dons Nørresø, Donsrod Bro, 
Dybvadbro, Ferup Søerne, Flavenfeld, Grusgrav nord for 
Hylkedal, Harte, Hesselvad Bro, Hylkedal, Klintenborg 
Plantage, Kongensholm, Kærsminde, Pilebro, Ravnsbjerg, 
Sandbjerghavn, Seest Mølleå, Soldaterbro, Strandby, 
Søkærlund, Søndersø, Tingskovhus, Vennelyst, Vestelbo 
 
Levested: Grøn køllesværmer er en karakterart i 
blomsterrigt græsland, hvor larveplanten almindelig syre 
er talrig. Den iagttages ofte på blåhat. 
  
  
Grøn Mosaikguldsmed 
Rødliste NT – DK 174 
Bønstrup Sø, Klintenborg Plantage, Stallerup Sø, Åkær 
 
Levested: Grøn mosaikguldsmed yngler i rene vandhuller 
med en rig forekomst af krebseklo. Arten flyver vidt 
omkring og koloniserer relativt let nye levesteder, når de 
opstår.  
 

 
  
Gul Bjørnesvirreflue 
Rødliste VU – DK 44 
Dollerup Søgård, Ejstrup, Skovhus, Vennelyst, Vester 
Nebel Å, Lynggård 
 
Levested: Gul bjørnesvirreflue er en art, der i 
Skandinavien kun findes i det centrale Jylland, hvor den 
findes i en del ådale med kildevæld. Den optræder fra 
først på sommeren og langt hen på efteråret, hvor den 
især ses på blåhat og djævelsbid.  
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Guldhale 
Rødliste VU – DK 404 
Dollerup Søgård, Ejstrup, Grusgrav nord for Hylkedal, 
Hoppeshave, Trudsbro 
 
Levested: Guldhale lægger æg på slåen og mirabel og er 
en af vore sent flyvende dagsommerfugle, som bl.a. ses 
på kurvblomster i august-oktober.  Den findes ofte i 
byernes forstæder og i ådale med overdrevsvegeation. 
 
 

 
  
Hestebønnebille 
Rødliste RE – DK 2 
Tapsøre Skov 
 
Levested: Hestebønnebille har ikke været truffet i 
Danmark i 100 år, men i 2018 er den fundet på to 
lokaliteter. Dens forekomst er intimt knyttet til 
hestebønne, og arten må derfor anses for at være en 
kulturfølger uden den store betydning i 
naturbeskyttelses-sammenhæng. 
 

 
  
Højmose-Mosaikguldsmed 
Rødliste NT – DK 62 
Svanemose 
 
Levested: Arten, som let kan forveksles med 
sivmosaikguldsmed, findes især i kær og moser med en 
stor udbredelse af tørvemosser.  
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Kejserkåbe 
Rødliste EN – DK 1379 
Dollerup Søgård, Ejstrup, Gelballe Skov, Husvold, Mølbro 
Bæk, Nørreskov, Skarre, Sønderskov 
 
Levested: Kejserkåbe findes i lysninger i løvskove, hvor 
arten lever på violer. Den er gået meget frem i de senere 
årtier, muligvis pga. skift i værtsplante. Den er en 
fremragende flyver og kan derfor relativt let kolonisere 
nyopståede levesteder. 
 
 

 
  
Lakrød Møgbille 
Rødliste NT – DK 139 
Seljum, Tvedsbro 
 
Levested: Lakrød møgbille er vidt udbredt i mange 
forskellige slags gødning, hvor larven lever af 
gødningssaft. Ydermere kan den træffes i højoktan 
kompost. Den flyver godt og kan være en talrig 
repræsentant i lufthavets insektmylder i 
forårsmånederne. Den har været i nogen tilbagegang, 
men må stadig anses for en af vore mest talrige 
møgbiller.  
 

 
  
Lang Kvikløber 
Rødliste NT – DK 20 
Bøllemose 
 
Levested: Lang kvikløber lever på fugtig, skygget bund i 
sumpskove, gerne i elle- eller birkebevoksninger. Den er 
sjælden i Danmark – med de fleste fund i det sydøstlige 
Jylland.  
 
 

 



13 
 

Lille Farvevandnymfe 
Rødliste NT – DK 113 
Laven Bro 
 
Levested: Lille farvevandnymfe er en typisk pionerart, 
som dukker op i nye, rentvandede vandhuller, fx i 
forbindelse med naturgenopretning eller i råstofgrave. 
Dens forekomst kan derfor være noget meteorisk, og 
den forsvinder ofte ganske hurtigt fra lokaliteter, hvor 
den tidligere har været talrig.  
 
 

 
  
Lille Maskebille 
Rødliste NT – DK 42 
Hoppeshave 
 
Levested: Larven lever i trøsket ved af løvtræer, blandt 
andet i hule træer og stubbe, oftest i områder med lang 
skovkontinuitet.  
 
 

 
  
Markskarnbasse 
Rødliste NT – DK 257 
Anderup, Bjerget, Dollerup, Dollerup Søgård, 
Skamlingsbanken, Sortebjerg, Stallerup Sø, Vennelyst, 
Vester Nebel Å, Lynggård 
 
Levested: Markskarnbasse er en karakterart i lysåbne 
områder med en kontinuerlig forekomst af gødning fra 
hest eller ko fra forår til efterår. Den er sårbar over for 
ormemidler, ligesom den normalt forsvinder, hvis 
græsningen kun er af kortvarig karakter.  
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Mosekanttæge 
Rødliste NT – DK 60 
Barbrekær, Brænøre Mose, Bygholm, Hoppeshave, 
Karholm Mose, Knivskær Mose, Nørbjerg, Vester Nebel Å 
 
Levested: Mosekanttæge findes især i varme moser og 
fugtige skovlysninger. Den lever vistnok udelukkende på 
Kragefod, men kan dog lejlighedsvis findes på andre 
moseplanter. Den er formentlig noget overset.  
 
 

 
  
Moseperlemorsommerfugl 
Rødliste EN – DK 365 
Svanemose 
 
Levested: Moseperlemorsommerfugl er en karakterart i 
højmoser og fattigkær med en rig forekomst af 
larveplanten tranebær. Den voksne sommerfugl er 
afhængig af en vis forekomst af blomster og ses ofte 
fouragere på kragefod, klokkelyng eller urter i nabolaget 
af mosen. 
 
 

 
  
Moserandøje 
Rødliste EN – DK 469 
Svanemose 
 
Levested: Hedemoser, hængesæk og højmoser med tue-
kæruld eller smalbladet kæruld. Den er forsvundet fra 
ekstremt mange lokaliteter i Jylland, men findes stadig i 
større moseområder, ligesom den i den vestlige del af fx 
Vejle Kommune findes på en række mindre lokaliteter,  
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Måne-Vandnymfe 
Rødliste NT – DK 210 
Laven Bro 
 
Levested: Måne-vandnymfe yngler i rene og ikke alt for 
sure vandhuller, ofte med en rig forekomst af 
rentvandskrævende vandplanter. 
 
 

 
  
Okkergul Pletvinge 
Rødliste VU – DK 1731 
Brændsmade Bakke, Brænøre Mose, Dollerup Søgård, 
Dons Søndersø, Donsrod Bro, Drabæks Mølleå, Ejstrup, 
Ferup Søerne, Gelballe Skov, Grusgrav nord for Hylkedal, 
Hesselvad Bro, Lunderskov, Rold, Rolles Mølle, Seest, 
Skovhus, Stormose, Vennelyst, Vester Nebel Å, Lynggård 
 
Levested: Okkergul pletvinge er en karakterart i varieret, 
blomsterrigt græsland med en rig forekomst af 
larveplanten lancet-vejbred. Den er følsom over for 
tilgroning, ligesom den mistrives ved alt for hård 
græsning.  

 
  
Orangebrystet Solbille 
Rødliste NT – DK 24 
Hovens Odde 
 
Levested: De voksne biller ses om sommeren på 
blomster og skærmplanter. Den er udbredt på fugtige 
eller decideret sumpede og ofte saltpåvirkede 
lokaliteter. Arten yngler i stive stængler af forskellige 
store urter, fx skærmplanter, tidsler, hjortetrøst og 
deslige. 
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Pukkelrygget Engrovflue 
Rødliste NT – DK 26 
Ferup Skov, Grusgrav nord for Hylkedal, Langvad, Seest 
Vesterskov, Uhre Skov 
 
Levested: Arten er udbredt i blomsterrigt græsland og 
formentlig noget overset pga. forveksling med andre 
arter. 
 
 

 
  
Sandgraveedderkop 
Rødliste NT – DK 73 
Agtrupskov 
 
Levested: Denne store art er karakterart for uforstyrrede 
kystskrænter og strande uden alt for kraftig vind- og 
bølgepåvirkning, hvor den tilbringer hovedparten af 
tiden i en gravet hule.  
 
 

 
  
Seksplettet Køllesværmer 
Rødliste NT – DK 1201 
Bjerget, Donsrod Bro, Grusgrav nord for Hylkedal, Rolles 
Mølle, Strandby, Søndersø, Tvedsbro, Tyrstrup, Uhre 
Skov, Vestelbo, Vester Nebel Å, Lynggård 
 
Levested: Arten findes i blomsterrigt græsland, hvor 
larverne typisk æder kællingetand. Den kan dog også 
træffes på en lang række andre planter. De voksne søger 
ofte nektar på blåhat eller tidsel.  
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Spættet Bredpande 
Rødliste VU – DK 699 
Skærsø 
 
Levested: Spættet bredpande findes typisk i 
overgangszonen mellem kær og overdrev, hvor 
værtsplanten tormentil er vidt udbredt. Den er gået 
kraftigt tilbage i de senere årtier og på randen af uddøen 
i kommunen. 
 
 

 
  
Stikkelsbær-Glanssvirreflue 
Rødliste VU – DK 37 
Hulskov 
 
Levested: Larven af stikkelsbær-glanssvirreflue lever på 
bladlus, og bestande findes primært i blomsterrige, 
fugtige skovlysninger. Den er lokalt udbredt i Danmark, 
men formentlig noget overset. 
 
 

 
  
Stor Gødningsrovflue 
Rødliste VU – DK 133 
Dollerup Sø, Dollerup Søgård, Vester Nebel Å, Lynggård 
 
Levested: Den umiskendelige art stor gødningsrovflue 
lever som rovdyr i og omkring friske kokasser, hvor den 
jager biller og græshopper. Den er en udpræget 
sensommerart. 
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Stor Rovedderkop 
Rødliste NT – DK 101 
Barbrekær, Knivskær Mose 
 
Levested: Denne kæmpestore og umiskendelige 
edderkop findes i rentvandede moser og kær, hvor 
edderkoppen lever semi-akvatisk og bl.a. jager 
haletudser, småfisk og andre vanddyr.  
 
 

 
  
Sumpgræshoppe 
Rødliste NT – DK 243 
Bygholm, Marielund, Nålebjerg, Seljum 
 
Levested: En karakterart i moser og fattigkær med en rig 
vegetation og kæruld og starer. Den lever af planteføde. 
Arten registreres ofte vha. hannernes sang, som er 
karakteristisk høje tik-lyde.  
 

 
  
Sølvplettet Glansløber 
Rødliste VU – DK 7 
Ejstrup 
 
Levested: Sølvplettet glansløber lever på solåbne 
sandbanker aflejret langs kanterne af større vandløb 
eller grusgravssøer. Den er fundet ved Kolding Å v. 
Ejstrup, men kan være noget overset pga. det særlige 
levested.  
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Ternet Møgbille 
Rødliste NT – DK 62 
Bygholm 
 
Levested: Ternet møgbille findes i gødning, primært fra 
ko eller får, især på varme sandmarker og overdrev. Den 
har været i kraftig tilbagegang i Danmark.  
 
 

 
  
Tetratoma ancora 
Rødliste VU – DK 6 
Hylkedal 
 
Levested: Arten lever på svampe på diverse løv- eller 
nåletræer og er meget sjælden i Danmark. Den er efter 
1975 kendt fra 8 lokaliteter.  
 

 
  
Valsehjort 
Rødliste NT – DK 323 
Frørup Skov, Kattergal 
 
Levested: Arten er typisk knyttet til ældre løvskove med 
bøg, hvor der stadig forekommer ordentlige mængder af 
døde eller døende træer, men de kan også findes i alleer, 
frugtplantager og i ældre haver. 
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Xylophilus corticalis 
Rødliste VU – DK 8 
Frørup Skov 
 
Levested: Xylophilus corticalis er knyttet til gammel 
lysåben løvskov og findes især i skovbryn eller 
skovsumpe. Larven lever af dødt ved i væltede stammer 
af forskellige løvtræer. Den er meget sjælden i Danmark.  
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SÆRLIGE NATURTYPER OG DERES ARTER

 

Gammelskov med dødt ved 
En række biller og svirrefluer er knyttet til områdets gamle skove. En del af kommunens ældre løvskove 

udmærker sig ved at ligge på særdeles kuperet bund, og nogle tilfælde er der ikke de store kommercielle 
interesser i skovdrift på arealerne, ligesom en del af arealerne ligger klos op ad overdrev og enge, hvilket 

skaber mulighed for de overgangsnaturtyper, som er så værdifulde for biodiversiteten. Det er stor 
betydning, at man sikrer en kontinuerlig tæthed af døde og døende træer, gerne ved udlæg af urørt skov 

op ad lysåbne arealer.  
 

Broget urtesvirreflue er en karakterart i 
skovlysninger i de østjyske løvskove, hvor 

den meget flittigt kommer til bl.a. 
angelik og bjørneklo. Den er vidt udbredt 

i kommunen og truffet på 9 forskellige 
lokaliteter 

 
Den meget sjældne Xylophilus corticalis 

blev fundet i Frørup Skov, hvis gamle 
bøge er i særklasse. Arten er tilknyttet 

gamle lysåbne løvskove og er efter 1960 
kun kendt fra 6 lokaliteter i Danmark. 

    
I den gamle og urørte skov ved 

Stenderupstrand fandtes den sjældne 
urskovsrelikt Pediacus dermestoides 

under bark på egegrene. Den er 
indikatorart for gammel løvskov og 

ekstremt sjælden i Danmark, men dog 
tidligere kendt på lokalitet.  
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Højmoser og fattigkær 
Kolding Kommune er fattig på højmoser og fattigkær og de hertil knyttede arter, men Svanemosen huser 
alligevel isolerede bestande af alle tre arter af højmosesommerfugle, som er i kraftig tilbagegang. Mosen 

bør sikres mod tilgroning og eutrofiering, idet sommerfuglenes larveplanter hører til blandt de mest 
sårbare i naturtypen. Svanemosen bør priortieres højt. 

 
Moseperlemorsommerfugl lægger æg på 
tranebær oven på tørvemosser, og arten 
er yderst sårbar over for tilgroning. Den 

søger meget gerne nektar på bl.a. 
kragefod. 

 
Den lille bølleblåfugl har et ret bredt 

larveplante-spektrum og kan findes på 
såvel mosebølle som tranebær og 

revling. På mange lokaliteter er den 
alligevel den blandt de tre 

mosesommerfugle, der først forsvinder. 

 
Med bl.a. næbfrø og kæruld som 

larveplante er moserandøje også truet af 
tilgroning. Den ses kun sjældent på 
nektarkilder, men jages tit op fra 

vegetationen, når man bevæger sig i 
højmoserne. 
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Græsland 
En stor del af kommunens naturværdier udgøres af græsland (sandmarker og overdrev), som primært 

ligger på kanten af ådalene. Disse naturtypers værdi som levested for smådyr afhænger af flere faktorer, 
hvoraf de vigtigste er blomsterrigdom i sommerhalvåret samt tilgængelighed af bar jord. Også 

forekomsten af gødning, gerne sæsonen igennem, har stor betydning for en række specialiserede arter.  
Desværre ser vi på en del lokaliteter en meget hård sommergræsning, som indebærer, at blomsterfloret 

er yderst begrænset, og det indskrænker naturligvis den mængde føde (nektar og pollen), som 
lokaliteterne tilbyder bestøverfaunaen. Det kan derfor stærkt anbefales at vintergræsse og holde 

sommergræsningen under bærekapaciteten. 

 
Gul bjørnesvirreflue er en art, hvis 

udbredelse i Skandinavien er begrænset 
til Jylland, hvor den findes på overdrev, 

der grænser op til grundvandsfødte kær, 
hvor larven formentlig lever.  

 
Blåhathvepsebi lever som redeparasit på 

blåhatjordbi, og arten er efterhånden 
fundet flere steder på kanten af Kolding 

Ådal.  

 

 
Stor gødningsrovflue er en umiskendelig 
art, der lever som rovdyr omkring friske 

kokasser. Den ses i sensommeren og kan 
nok findes på flere lokaliteter i 

kommunen. Den stikker voldsomt og 
meget smertefuldt. 

 
Okkergul pletvinge gik i mange år 

kraftigt tilbage, hvorefter den med 
braklægningsordningen oplevede en 

renæssance. De seneste år har 
bestanden været nogenlunde stabil, men 

man kan godt frygte en tilbagegang 
oven på den tørre sommer i 2018. Den 

lægger æg på lancetvejbred. 

 
Spidsmussnudebillen Apion dispar ligner 
mange andre snudebiller i slægten, men 

værtsvalget har den helt for sig selv: 
Agergåseurt. Det var meget 

overraskende, at arten skulle dukke op 
netop i Kolding Kommune.   
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Enge, rigkær & moser 
En række arter er knyttet til artsrige enge og kær, som er en naturtype, der er kraftig truet af udtørring 

og eutrofiering. Så længe grundvandspåvirkningen er stor, kan effekterne af eutrofiering holdes på 
afstand, men i tilfælde af udtørring sker tilgroningen normalt meget hurtigt. Det er et paradoks, at 

forberedelse til græsning i kær ofte indbærer en vis form for dræning; i så fald vil vi anbefale, at man 
dropper græsningen! Generelt har der været en stor forskrækkelse mod tilgroning af moser og enge, 

men man bør huske, at moser med gamle piletræer er noget af det mest artsrige, vi har.   
   

 
Sumpgræshoppe findes stadig i en række 

star-dominerede kær i kommunens 
ådale. Den er intimt knyttet til våde, 

grundvandsprægede lokaliteter og har 
derfor været i kraftig tilbagegang. 

 
Mosekanttæge findes i moser og kær, 

hvor den vist nok udelukkende er knyttet 
til kragefod.  

 

Sølvplettet glansløber er i undersøgelsen 
genfundet på mudderflader ved Kolding 

Å, hvor den blev tvunget frem ved 
påhældning af vand på mudderet! Den 

er meget sjælden i Danmark. 
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