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1 Indledning 
 
Denne tekniske anvisning omfatter overvågning af 10 danske natsommer-
fugle på den danske Gulliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998). Alle arterne er ud-

peget som nationale ansvarsarter, og de har dermed en væsentlig del eller 
største del af deres totale bestand i Danmark. Danmark har derfor en særlig 

forpligtelse til at sikre disse arters bevarelse. Overvågningen omfatter føl-
gende arter: 
 

Målere - Geometridae 
 Epirrhoe pupillata 

 
Ugler - Noctuidae 
 Chortodes morrisii, kridtugle 

 Chortodes extrema 
 Chortodes elymi 

 Chortodes brevilinea 
 Phragmatiphila nexa 
 Cucullia praecana, østlig hætteugle 

 Conisania leineri 
 Mythimna litoralis 

 Heliothis maritima 
 

Denne tekniske anvisning bygger overvejende på den tekniske overvågning 

af natsommerfugle under NOVANA i perioden 2004-2009 (Søgaard & Hel-
sing 2007). 

 
 
 

2 Metode 
 
De 10 her behandlede ansvarsarter overvåges ekstensivt med henblik på at 
klarlægge deres aktuelle udbredelse samt at tilvejebringe et datagrundlag 

for at kunne vurdere, hvorvidt arternes udbredelse i Danmark er aftagende, 
stabil eller voksende.   

 
På grund af arternes meget forskellige levevis, er det ikke muligt, at benyt-

te en og samme metode til eftersøgning og overvågning af de 10 ansvarsar-
ter. Nogle arter findes lettest som voksen sommerfugl om dagen, andre kun 
om aftenen eller natten. Endnu andre findes bedst som larver på eller ved 

værtsplanten. 
 

Selvom natsommerfugle generelt er gode flyvere, der også gerne strejfer 
omkring udenfor deres egentlige habitat, så er de 10 ansvarsarter, undta-
gen C. praecana, meget stedbundne, således at hvis man antræffer mere 

end en enkelt sommerfugl på en egnet lokalitet, er det sandsynligt, at arten 
reelt lever på det pågældende sted. Fund af larver vil ofte være en indikati-

on for, at arten lever på stedet. 
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2.1 Tid, sted og periode 

Overvågning af natsommerfugle udføres i perioderne som vist i tabel 2. 

Natsommerfuglenes aktivitet er, ligesom dagsommerfugle, meget afhængi-
ge af vejret. De er mest aktive på lune, stille nætter og en temperatur på 
mindst 15 grader C ved skumringstid er optimal. Ved eftersøgning af natak-

tive natsommerfugle er det derfor meget vigtigt at tage hensyn til vejret de 
pågældende dage.  

 
Tid, sted og periode er nærmere angivet for de enkelte arter i artsgennem-

gangen i bilag 6.2. 
 
 
Tabel 1. Oversigt over overvågningsmetode og – periode for natsommerfugle i 

NOVANA. 
 

 

Natsommerfugle Metode Bemærkning Periode 

Epirrhoe pupillata 2a Dageftersøgning af imago med 
sommerfuglenet  

Juni - august 

Chortodes morrisii 2b og/eller 3b Eftersøgning med pandelampe 
og/eller anvendelse af lysfælder 

Juni - Juli 

Chortodes extrema 3a eller 3b, evt. 2b Lysfælder evt. suppleret med lys-
lokning  

Juni - Juli 

Chortodes elymi 3a Lysfælder Juni - Juli 

Chortodes brevilinea 3a eller 3b, evt. 2b Lysfælder evt. suppleret med lys-
lokning  

Juli - august 

Phragmatiphila nexa 2b og/eller 3b Eftersøgning med pandelampe 
og/eller anvendelse af lysfælder 

Juli - september 

Cucullia praecana 1 Eftersøgning af larver August 

Conisania leineri 1 Eftersøgning af larver Juli - August 

Mythimna litoralis 3a eller 3b, evt. 2b Lysfælder evt. suppleret med lys-
lokning 

Juni – Juli / 
September - oktober 

Heliothis maritima 2a Dageftersøgning af imago med 
sommerfuglenet 

Juli - august 
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Tabel 2. Oversigt over antal af overvågningslokaliteter og tidsforbrug for natsom-

merfugle i NOVANA. Tidsforbruget pr. lokalitet er angivet i intervaller, da det af-

hænger af lokalitetens størrelse.  

 
 

Natsommerfugle Antal            
lokaliteter 

Antal UTM-
kvadrater 

Tidsforbrug pr lo-
kalitet til eftersøg-
ning af arten 

Tidsforbrug pr lokali-
tet til identifikation 
af levesteder 

Epirrhoe pupillata 34 (17-51) 17 
1-2 timer pr. un-
dersøgelse 

1-2 timer 

Chortodes morrisii 13 8-13 
1-3 timer pr. un-
dersøgelse/ 4timer 
pr. uge m. lysfælde 

1-2 timer 

Chortodes extrema 7 7 8 timer pr. uge 1-2 timer 

Chortodes elymi 7 7 
Arten registreres i sammenhæng med over-
vågning af M. litoralis 

Chortodes brevilinea 7 7 8 timer pr. uge 1-2 timer 

Phragmatiphila nexa 14 6-11 

2 timer pr. under-
søgelse med pan-
delampe/ 4timer pr 
uge m. lysfælde 

1-2 timer 

Cucullia praecana 32 (16-48) 16 
1-2 timer pr. un-
dersøgelse 

1-2 timer 

Conisania leineri Ca. 20 4 
2 timer pr. under-
søgelse 

0 

Mythimna litoralis 7 7 8 timer pr. uge 1-2 timer 

Heliothis maritima 14 7-14 
1-3 timer pr. un-
dersøgelse 

1-2 timer 

 

 
Overvågningslokaliteter er fordelt på arter efter følgende fremgangsmåde: 
 

 For sjældne arter med lokale forekomster (Chortodes morrisii, Phrag-
matiphila nexa, Heliothis maritima) er der udarbejdet en liste (se bilag 

6.2) over alle kendte lokaliteter, hvor arten er eller formodes at være 
fastboende. Her eftersøges arterne på samtlige kendte lokaliteter. Her-

udover skal arten eftersøges på en eller flere potentielle lokaliteter in-
denfor artens nuværende eller tidligere kendte udbredelsesområde.  

 

 Arter med et meget begrænset udbredelsesområde (Epirrhoe pupillata, 
Conisania leineri) eftersøges indenfor hele forekomstområdet, på en el-

ler flere lokaliteter i hvert af de pågældende 10 km kvadrater.  
 
 For arter med spredt optræden (Cucullia praecana) – knyttet til habita-

ter med ruderatkarakter – begrænses overvågningen til eftersøgning på 
egnede levesteder indenfor samtlige 10 km kvadrater hvor arten er eller 
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formodes at være fastboende. Herudover skal arten eftersøges indenfor 
en række potentielle 10 km kvadrater i sit kendte udbredelsesområde.   

 
 For Chortodes elymi og Mythimna litoralis, der begge er udbredte langs 

store dele af kysterne, koncentreres overvågningen til en række lokali-

teter indenfor hver af de zoogeografiske distrikter i Mythimna litoralis 
udbredelsesområde: NEJ, NWJ, WJ, SJ, LFM, NEZ og NWZ (Figur 1).  

 
 For arter med en ekspanderende udbredelse, Chortodes extrema og 

Chortodes brevilinea, der er indvandret til Danmark i nyere tid, begræn-

ses overvågningen til en bedømmelse af ændringer i arternes udbredel-
se - hvorfor disse arter kun eftersøges i randen af deres aktuelle udbre-

delse. Overvågningslokaliteterne kan således være skiftende fra år til 
år, afhængig af artens aktuelle udbredelse.   

 

 
Resultaterne af overvågningen i NOVANA 2007-2009 fremgår af bilag 6.2. 

Arternes aktuelle udbredelse kan bestemmes ud fra de danske lepidoptero-
logers indrapporteringer af feltobservationer i ”Fund af storsommerfugle i 
Danmark”, samt fældeindberetningslisterne.  

 
 

 

 
 

Figur 1: Zoografiske distrikter i Danmark 
(http://www.fynskeinsekter.dk/downloads/danmark_fauna.jpg) 
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2.2 Udstyr 

Udstyr er specificeret for de forskellige metoder til overvågning i afsnit 2.3. 

 
 

2.3 Feltobservationer 

For hver eftersøgning udfyldes et separat feltskema (Bilag 6.1.). Lokalite-
tens stednavn, ansvarlig myndighed, dato (start og slut), inventør samt pla-

cering af lysfælder registreres på feltskemaet. 
 

Området, hvor arten er eftersøgt, indtegnes på feltkort (landkort eller orto-
foto) til efterfølgende registrering som polygon i Danmarks Naturdata. 
 

I det følgende angives metoder til overvågning af de 10 arter af natsom-
merfugle: 

 

Metode 1 - Eftersøgning af larver 

Kræver indgående kendskab til værtsplante og levevis. Eftersøgningen kan 

ske enten ved visuelt at lede efter larverne, eller de kan ketsjes ved stryg-
ning igennem vegetationen, eller bankes ned fra vegetationen ved hjælp af 

en udspændt skærm og en stok til at slå med. Nedbankede larver, der ikke 
skal hjembringes for bestemmelse, sættes tilbage på værtsplanten. Hvis 

larverne blot efterlades på jorden, vil de ikke være i stand til at finde op på 
planten igen. 
 

I reglen vil 1-2 timers eftersøgning være tilstrækkeligt til at fastslå en even-
tuel tilstedeværelse. Det kan være nødvendigt at besøge lokaliteten flere 

gange, for at ramme larvetiden.  
 
 

Metode 2 - Eftersøgning af voksne sommerfugle (imago) 

 

 2a: Eftersøgning om dagen i vegetationen med sommerfuglenet. 
Denne metode består i at man langsomt går gennem vegetationen og 
med fejende bevægelser med nettet skræmmer sommerfuglene op og 

indfanger disse for bestemmelse. Metoden er mindre afhængig af vej-
ret, men bedst resultat opnås i reglen på lune dage med ikke for meget 

vind. I godt vejr, vil eftersøgning i 1-2 timer normalt være tilstrække-
ligt.  

 

 2b: Eftersøgning om aftenen/natten af flyvende eller siddende nat-
sværmere med pandelampe / lommelygte og sommerfuglenet el-

ler lysfangst med generator. Denne metode består i, at man fra 
skumringen og 1-2 timer frem afsøger lokaliteten for flyvende eller sid-
dende natsværmere. Man går langsomt igennem vegetationen og af-

venter natsværmere som tiltrækkes af lyset. De siddende individer, fx 
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på græsblomster, kan tages op for bestemmelse, de flyvende indfanges 
og bestemmes.  

 
Lysfangst med generator sker ved at opsætte en eller flere kviksølv-
damplamper over et lagen. Derefter iagttages og bestemmes de nat-

sommerfugle der tiltrækkes af lyset. Det bedste resultat opnås på lune 

aftener med temperaturer over 15 C og ikke for meget vind. 
 

Arternes flyvetider på døgnet er forskellige, således at de forskellige ar-
ters indflyvning til lyset veksler natten igennem. Ved lysfangst har lyse-

nes placering i forhold til bl.a. læ for vinden, synlighed, og ledelinier i 
terrænet, stor betydning for fangstresultatet. Tidsforbruget ved lys-

fangst med generator er 2-5 timer pr. gang.  
 

 

Metode 3 - Registrering af fangst i automatisk lysfælde 

 

Registrering af fangst i automatiske lysfælder er den eneste metode, hvor-
med der reelt kan opnås et pålideligt mål for ændringer i arternes hyppig-
hed. Metoden består i at opsætte en fælde på eller ved den ønskede lokali-

tet. Overvågningen foretages i tilknytning til værtsplanten. Lysfældens pla-
cering angives i koordinater (Dansk kvadratnet) 

 
Insekter tiltrukket af lyset falder i fældens spand og bedøves og aflives af 
giften i spanden. Lysfældens placering i forhold til bl.a. læ for vinden, syn-

lighed, og ledelinjer i terrænet, har stor betydning for fangstresultatet.  
 

Lysfælder tømmes minimum 2-4 gange per mdr. Ved tømning forsynes fæl-
den med ny fældegift, og det sikres samtidigt at udstyret fungerer. For bat-
terifælder skal det brugte batteri ombyttes med et nyopladet batteri. Ved 

overvågning ved med lysfælder overvåges der kontinuerligt i 1 måned. 
 

Efter hver fælderøgtning sorteres og artsbestemmes og registreres det ind-
samlede materiale. Da det indsamlede materiale ofte er ret omfattende, kan 
det med fordel hjemtages og nedfryses i første omgang, hvorefter det gen-

nemgås og behandles i én eller flere omgange under ordnede forhold. 
 

Denne metode kræver kun et begrænset feltarbejde, men derimod et rela-
tivt højt timeforbrug til sorterings- og registreringsarbejde. Desuden skal 
der regnes med engangsomkostninger til indkøb af fælde og evt. strømkil-

de, anslået 2.000-3.000 kr. pr. fælde. Hertil kommer udgifter til fældens 
drift; strøm og fældegift, samt løbende vedligehold ved udskiftning af de-

fekte dele såsom en sprungen pære o.l.     
 
Bemærk, at for private kræver brug af sådanne automatiske lysfælder med 

gift en tilladelse fra Naturstyrelsen og at alle som minimum skal registrere 
forekomsten af ca. 400 arter natsommerfugle.  
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 3a: Registrering af fangst i automatisk lysfælde tilsluttet elnet-
tet.  Lysfælder tilsluttet elnettet placeres normalt stationært på lokalite-

ten. Til gengæld må der ofte bruges en del tid at finde et egnet sted 
med adgang til elnettet, og til at få fælden stillet op. Lyskilden er typisk 
en 125W eller 250W kviksølvdamplampe.  

 
 3b: Registrering af fangst i batteridrevet lysfælde. Da levesteder-

ne for Chortodes extrema, Mythimna litoralis og Chortodes brevilinea 
ofte ligger langt fra bebyggelse, kan der være behov for at anvende 
mobile batterifælder fremfor stationære lysfælder. Der kan desuden 

være behov for at supplere med lyslokning og eftersøgning med pande-
lampe om natten (metode 2b). 

 
Batteridrevne lysfælder er typisk små og mobile, med en lyskilde bestå-
ende af et 8-15W ultraviolet superartenisk rør/koldkatoderør, eller et el-

ler flere såkaldte koldtkatoderør. Fangstresultatet er mere beskedent og 
svingende, end ved brug af kviksølvdamplamper. Der opsættes to mobi-

le batterifælder per lokalitet, dog kun 1 batterifælde ved overvågning af 
Phragmatiphila nexa og Chortodes morissii – og kun i 1 uge mod 1 må-
ned ved lysfældefangst i øvrigt. 
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3 Databehandling 
 
 
Data fra feltskemaet overføres til indtastningsfladen for natsommerfugle i 

naturdatabasen: Danmarks Naturdata under Danmarks Miljøportal. Her fin-
des også nærmere oplysninger om indtastning og redigering af data samt 

dataflow under ”Vejledninger” og ”Brug af systemet”. 
 
Øvrige udvalgte arter registreret ved lysfældefangst noteres i et regneark 

(TA11_v1_ natsommerfugle_ skema_Øvrige arter.xlsx), som uploades til 
databasen via indtastningsfladen for natsommerfugle. En oversigt over dis-

se arter fremgår af bilag 6.3. 
 

Registreringerne fra automatiske lysfælder skal årligt indberettes til Natur-

styrelsen, og opbevares på Zoologisk Museum i København. Registreringer-
ne omfatter ca. 400 arter. De danske lepidopterologers indrapporteringer af 

feltobservationer publiceres årligt i ”Fund af storsommerfugle i Danmark”, 
der dækker sjældne eller faunistisk interessante arter. 
 

 
 
 
4 Kvalitetssikring 
 

4.1 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 

I forbindelse med håndtering af naturdata er der defineret en kvalitetssik-
ringsprocedure, der omfatter selve indtastnings- og redigeringsprocessen, 

men også det videre forløb i forbindelse med godkendelse af data på kom-
munalt, regionalt og fagdatacenter niveau understøttes af systemet. Se 

nærmere oplysninger herom på Danmarks Naturdata under ”Vejledninger” 
og ”Kvalitetssikrings-flow”. 
  

Der vil desuden blive udarbejdet en datateknisk anvisning for kvalitetssik-
ring af terrestriske NOVANA-data i naturdatabasen. Nærværende tekniske 

anvisning vil blive opdateret med et link til den datatekniske anvisning, når 
denne foreligger. 
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6 Bilag 

6.1 Feltskema 

 

BILAG 7.1                      Natsommerfugle  feltskema                              NOVANA 

Version 1 gældende fra xx.xx.2013 

Stamdata 

Dato  Start:  Slut:  

Inventør   

Ansvarlig myndighed   

          

Kortdata 

Stednavn:                       

 Det undersøgte/overvågede område indtegnes på kort til senere registrering som poly-

gon i Danmarks Naturdata  

Koordinater for lysfæl-

de (Dansk kvadratnet). 

DKN X DKN Y 

  

 

 

Anvend metode (sæt kryds) 

 

 Eftersøgning af larver 

 Eftersøgning om dagen med sommerfuglenet 

 Eftersøgning om natten med pandelampe 

 Lysfælde tilsluttet elntet, 125W/250 W Hg-damplampe 

 Batteridrevet lysfælde, 8-15 W Superartenisk rør/ sorte koldkatoderør 

 

Arter registreret ved undersøgelsen 

 
 

Forekomst 
af imago  

Forekomst 
af larve 

Individer    
registreret 

Forekomst 
af værts-

plante 

Værtsplante 
(art) 

ART Sæt kryds Sæt kryds Antal Sæt kryds Navn 
Epirrhoe pupillata      
Chortodes morrisii      
Chortodes extrema      
Chortodes elymi      
Chortodes brevilinea      

Phragmatiphila nexa      
Cucullia praecana      
Conisania leineri      
Mythimna litoralis      
Heliothis maritima      
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Vejforhold under eftersøgning  

 
Vejrforhold 

 
Optimalt 

 
Godt 

 
Middel 

 
Ringe 

 
Dårligt 
 

 
Sæt kryds 

     

 

BEMÆRKNINGER 
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6.2 Overvågning af de enkelte arter 

 

6.2.1 Epirrhoe pupillata 

 
Biotopkrav og levevis 

Epirrhoe pupillata lever i Danmark udelukkende i den grå klit langs Nord-
vestjyllands kyst. Sommerfuglen flyver i to mere eller mindre sammenhæn-

gende generationer fra først i juni til sidst i august. 
 

Æggene lægges på værtsplanten gul snerre (Galium verum) og larven lever 
i juni - juli og igen i august - oktober. Forpupningen sker i jorden. 
 

Udbredelse i Danmark før 2007 
Artens danske udbredelsesområde strækker sig langs kysten i Nordvestjyl-

land sammenhængende fra Bulbjerg til Skagen, specielt er arten fundet ved 
Kandestederne. Der foreligger ikke fund fra andre danske lokaliteter.  
 

 

 
Figur 6.1. Overvågning af natsommerfuglen Epirrhoe pupillata i Danmark, NO-

VANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant an-

giver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 

 

 

NOVANA 2007-2009 
På nær UTM-kvadratet omkring Rubjerg Knude, hvor arten sandsynligvis 

ikke yngler, blev E. pupillata registreret i alle de relevante UTM-kvadrater. 
Forekomst af arten i NOVANA 2007-2009 fremgår af figur 6.1. 
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Overvågningsmetode 
E. Pupillata eftersøges ved afsøgning af vegetationen om dagen med som-

merfuglenet (metode 2a). Alle sort-hvide målere, der kan kendes på en 
langsom og flagrende flugt, indfanges og bestemmes. Arten findes bedst i 
tørt og stille vejr, og arten er næsten umulig at registrere hvis vegetationen 

er gennemvåd, eller vindstyrken er mere end jævn til frisk.  
 

Undersøgelsesområde og -lokaliteter 
I løbet af overvågningsperioden eftersøges arten i hele dens udbredelses-
område, som ovenfor beskrevet. 

 
E. pupillata eftersøges på 1-3 egnede lokaliteter i 17 UTM-kvadrater langs 

kysten i NV Jylland. Hvis arten ikke findes på den først lokalitet i kvadratet, 
fortsættes eftersøgningen med op til 3 lokaliteter per kvadrat.  
 

Det anslåede tidsforbrug er 1 til 2 timer pr. lokalitet pr. undersøgelse, af-
hængig af lokalitetens størrelse. Hertil kommer et anslået tidsforbrug på 1 

til 2 timer pr. UTM kvadrat til at identificere lokaliteterne.  
 
 

 

6.2.2 Chortodes morissii (Kridtugle) 

 
Biotopkrav og levevis  
Kridtuglen forekommer udelukkende på kystnære lokaliteter på kridtbund 

eller jordbund med højt kalkindhold fx gammel havbund eller opfyldning. 
Det er ligeledes karakteristisk, at jordbunden skal være meget næringsfat-

tig og med spredt vegetation.  Værtsplanten skal helst stå uden anden ve-
getation omkring dvs. soleksponeret. 
 

Natsværmeren flyver fra sidst i juni til ca. midt i juli og kan i skumringen 
findes flyvende eller senere på aftenen siddende på græsstrå. Der en ten-

dens til, at den især optræder talrigt nogle enkelte nætter og mindre hyp-
pigt i resten af flyvetiden. Efter parringen lægger hunnen sine æg på værts-
planten strandsvingel (Festuca arundinacea). 

 
Udbredelse i Danmark før 2007  

Arten er meget lokal og fundet på enkelte lokaliteter langs østkysterne af 
hovedsagelig Sjælland, Møn og Falster. Faste forekomster kendes fra Nivå, 
Kongelunden og Sydvestpynten på Amager, Avedøre Holme, Møns Klint og 

muligvis Mellemskoven på Falster. Tidligere havde arten populationer ved 
Bøtø afvandingskanal, Hasselø v. Nykøbing F. og i Nysted kalkbrud.

 
Der foreligger desuden mest enkeltfund fra bl.a. Rødbyhavn, Hasselø v. Ny-
købing Falster og Magleby Skov. Arten kan meget vel tænkes at have faste 

populationer andre egnede steder langs Sjællands øst og sydkyst samt på 
Lollands sydkyst og bør eftersøges på egnede lokaliteter.  
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Figur 6.2. Overvågning af natsommerfuglen Chortodes morrissi (kridtugle) i Dan-

mark, NOVANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid fir-

kant angiver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 

 
 

NOVANA 2007-2009 
Arten blev her fundet på kendte lokaliteter ved Nivå Bugt, sydvestpynten af 

Amager, Møns Klint og på Stevns samt på nye lokaliteter ved Køge Bugt og 
på Østlolland. På en af de ny lokaliteter, Ølsemagle Revle nord for Køge, 
blev arten fundet stort set overalt, hvor værtsplanter var til stede. Fore-

komst af arten i NOVANA 2007-2009 fremgår af figur 6.2. 
 

Overvågningsmetode 
Sommerfuglen findes lettest med en pandelampe (metode 2b). De er i kraft 
af deres hvide farve lette at få øje på og identificere. Arten er mest aktiv i 

lunt og stille vejr, men de kan også findes på mere kølige aftener. For hver 
lokalitet afsøges der fra skumringen og et par timer frem, hvor de dels fly-

ver omkring og dels kan findes siddende i vegetationen. Det undersøgte 
område eller den fulgte rute indtegnes detaljeret på et kort.  
 

Eftersøgning med pandelampe, kan suppleres eller helt erstattes med regi-
strering ved hjælp af en batteridrevet lysstofrørfælde (metode 3b) afhængig 

af en vurdering af lokalitetens beskaffenhed. Benyttes denne type lysstof-
rørfælde står den kun 1 uge. 

 
Undersøgelsesområde og -lokaliteter  
Undersøgelsesområdet for C. morrisii er hele dens aktuelle udbredelsesom-

råde dvs. primært Sjællands østkyst og Møns Klint området. Desuden skal 
arten eftersøges på potentielle lokaliteter indenfor Sjællands øst- og syd-

kyst, Falsters østkyst samt på Lollands østligste sydkyst. 
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Det anslåede tidsforbrug er 1-3 timer pr. lokalitet pr. undersøgelse, afhæn-

gigt af lokalitetens størrelse. Hertil kommer et anslået tidsforbrug på 1 til 2 
timer pr. lokalitetsangivelse til at identificere egnede levesteder.  
 

Chortodes morrissi eftersøges på 8 kendte lokaliteter, samt på 5 nye egne-
de lokaliteter. Bemærk, at arten på Møns Klint lever på selve klinten, hvor 

færdsel er både forbudt og livsfarlig, men den kan i stedet findes ovenfor 
Klinten. Hvis arten ikke findes ved første besøg på lokaliteten, undersøges 
lokaliteten igen op til 3 besøg per lokalitet. 

 
Kendte lokaliteter er:  
 

1. Holtug Kridtbrud 

2. Karlslunde Strand 

3. Kramnitse 

4. Møns Klint – syd 

5. Nivå Bugt 

6. Nivå – nord 

7. Sydvestpynten, Amager 

8. Ølsemagle Revle 

 

 
 

6.2.3 Chortodes extrema 

 
Biotopkrav og levevis 

Extrema findes hovedsagelig på tørre strandoverdrev og -enge med bestan-
de af værtsplanten bjergrørhvene (Calamagrostis epigeios). Sommerfuglen 

flyver om natten fra midt i juni til sidst i juli, i alt 5 uger. Fra sidst i juni til 
midt i juli er arten ofte mest talrig. Den kan i skumringen findes flyvende 
omkring eller senere siddende i vegetationen. Arten tåler ikke afgræsning af 

lokaliteten. 
 

Udbredelse i Danmark før 2007 
Arten er først fundet i Danmark i nyere tid, hvor den sandsynligvis fortsat er 
under udbredelse. Den findes fastboende lokalt langs Falsters østkyst fra 

Gedesby til Mellemskoven. Desuden er der fundet enkelteksemplarer på Lol-
land Møn og Sydsjælland. Mest talrigt forekommer arten nok på Vestama-

ger, hvor den kan flyve i store mængder på ugræssede arealer.Dok
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Figur 6.3. Overvågning af natsommerfuglen Chortodes extrema i Danmark, NO-

VANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant an-

giver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 
 

 
NOVANA 2007-2009 
Eftersøgningen viste, at arten er sjælden i Sydjylland, hvor den kun kendes 

i en stabil yngleforekomst, nemlig Kragesand på Broager. Her er arten regi-
streret i forbindelse med overvågningen i 2008 med 31 individer. Det har 

vist sig meget vanskeligt at finde arten ynglende andre steder i Sydjylland. 
Arten stiller store krav til levestedernes naturkvalitet, det er dog fortsat 
sandsynligt, at der kan findes andre yngleforekomster end Kragesand i Syd-

jylland. Herudover optræder arten som en sjælden strejfer i Sydjylland, mu-
ligvis sporadisk ynglende. Herudover findes arten på de kendte lokaliteter 

på Sjælland og Lolland-Falster. Arten er ikke eftersøgt på Vestamager (se 
under overordnet overvågningsmetode), hvor der findes en meget stor be-

stand. Forekomst af arten i NOVANA 2007-2009 fremgår af figur 6.3. 
 
Overvågningsmetoder 

Arten overvåges ved opstilling af lysfælder. Enten anvendes 1 stationær lys-
fælde per lokalitet (metode 3a), eller to mobile batterifælder per lokalitet 

(metode 3b).  Da artens levesteder ofte ligger langs fra bebyggelse, kan der 
være behov for at anvende mobile batterifælder fremfor stationære lysfæl-
der. Der kan desuden være behov for at supplere med lyslokning og efter-

søgning med pandelampe om natten (metode 2b). Overvågningen foretages 
i tilknytning til værtsplanten 

 
Undersøgelsesområde og – lokaliteter 
Sønderjylland, med mulighed for også at inddrage Fyn, vælges som ind-

satsområde, da samleraktiviteten traditionelt er ringe her, og der fortsat er 
mulighed for at finde nye ynglelokaliteter for arten i Sønderjylland.  
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Hertil kommer eventuelle supplerende eftersøgninger med pandelampe om 

natten (metode 2b). Flyvetiden strækker sig over 5 uger. 
  
Det anslåede tidsforbrug er 8 timer pr. lokalitet pr. uge Hertil kommer et 

anslået tidsforbrug på 1 til 2 timer pr. lokalitet til at identificere lokaliteten.   
 

C. extrema overvåges i kontinuerligt 1 måned indenfor artens flyvetid, på 1 
kendt lokalitet, samt 6 nye potentielle lokaliteter i randen af artens udbre-
delsesområde. 

 
Kendt lokalitet er Kragesand på Broager ved Flensborg Fjord. 

 

 

6.2.4 Chortodes elymi 

 
Biotopkrav og levevis 

C. elymi forekommer i den hvide klit, evt. også i indlandsklitter, med fore-
komst af værtsplanten marehalm (Leymus arenarius). Sommerfuglen er 
fremme fra først i juni til sidst i juli, med hovedflyvetid i juni. Den flyver om 

natten og kan ofte fra skumringen findes siddende i vegetationen eller fly-
vende omkring. 

 
Æggene lægges på værtsplanten hvor larven lever i stænglen fra sensom-
meren, gennem vinteren indtil maj. Angrebne planter kan om foråret ken-

des på det visne midterskud. Forpupningen sker i strået. 
 

Udbredelse i Danmark før 2007 
C. Elymi er vidt udbredt men lokal langs vore kyster på sandede lokaliteter 

med forekomst af marehalm. Hoffmeyer (1962) anfører således: Jylland, 
vestkysten hele vejen fra Skagen til Rømø, limfjordskysterne, stedvis på 
den jyske østkyst fra Sæby til Sønderborg. På passende steder langs de 

fynske kyster, Æbelø, Lyø, Ærø og mange steder langs kysten af Sjælland, 
sydkysterne af Møn (og Ulvshale), Lolland og Bornholm samt østkysten af 

Falster. En detaljeret lokalitetsliste kan derfor ikke opregnes her. Den er be-
tydeligt videre udbredt end M. litoralis og optræder ofte i antal eller endog i 
stort antal på lokaliteterne. 

 
NOVANA 2007-2009 

Overvågningen af C. elymi i 2007-2009 har vist, at den findes på alle de 
undersøgte lokaliteter og i alle de undersøgte UTM-kvadrater i det kendte 
udbredelsesområde i Jylland og på Øerne. Desuden er den fundet ved Bo-

derne på Bornholm. Overordnet må det konkluderes, at arten er vidt ud-
bredt langs de danske kyster og faktisk kan findes de fleste steder, hvor der 

er bevoksninger med marehalm. Forekomst af arten i NOVANA 2007-2009 
fremgår af figur 6.4.
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Figur 6.4. Overvågning af natsommerfuglen Chortodes elymi i Danmark, NOVANA 

2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant angiver 

undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 

 
 
Overvågningsmetoder 

Arten overvåges intensivt ved opstilling af stationære lysfælder (metode 
3a), på en række udvalgte overvågningsstationer.  Overvågningen foreta-

ges i tilknytning til værtsplanten. C. elymi overvåges i kontinuerligt 1 må-
ned indenfor artens flyvetid ligesom hos Mythimna litoralis (se 6.9). 
 

Undersøgelsesområde og – lokaliteter 

Overvågningsstationer udvælges så der er sammenfald med yngleforekom-
ster af Mythimna litoralis. Der tilrettelægges ikke en selvstændig overvåg-

ning af C. elymi, men arten registreres i sammenhæng med overvågning af 
M. litoralis. 
 

 

6.2.5 Chortodes brevilinea 

 
Biotopkrav og levevis 
Arten forekommer i tagrørsskove, helst på ret tør bund, langs kysterne. 

Sommerfuglen flyver om natten fra sidst i juli til sidst i august, i alt 5 uger. 
Æggene lægges på tagrør (Phragmites australis).  

 
Udbredelse i Danmark før 2007 
En lokal art der har bredt sig voldsomt i Syddanmark gennem de sidste ca. 

25 år, siden den indvandrede i 1969, og arten er sandsynligvis under fortsat 
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udbredelse. Den forekommer i dag på de fleste egnede lokaliteter langs 
Sjællandsøst- og sydkyst, langs kysterne af Møn, Falster, Lolland, sydkysten 

af Fyn, Æbelø og enkelte steder ved øst- og vestkysten i Sønderjylland. Der 
foreligger desuden nogle få fund fra Østjylland og arten er muligvis under 
etablering i dette område. 

 

 
Figur 6.5. Overvågning af natsommerfuglen Chortodes brevilinea i Danmark, NO-

VANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant an-

giver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 

 
 
NOVANA 2007-2009 

Arten registreres regelmæssigt, men meget fåtalligt i Sydjylland. I 2009 
blev arten kun registreret ved Flovt Strand samt i 2007 ved Hejsager 

Strand. Vådområdet imellem Flovt Strand og Hejsager Strand er den eneste 
kendte yngleforekomst for arten i Jylland. Denne yngleforekomst har ikke 

været kendt før 2007. Herudover foreligger der en lille række spredte fund 
af arten fra Sydjylland og på Rømø. I 2007 blev arten ikke registreret/gen-
fundet fra Søen på Als, hvor den er fundet i 2004. 

 
Arten har således en fast yngleforekomst i Sydjylland – men kan herudover 

næppe findes ynglende ret mange steder i Sydjylland. Herudover tyder re-
sultaterne på, at arten forekommer som en sjælden strejfer, muligvis spo-
radisk ynglende, i Sydjylland. Forekomst af arten i NOVANA 2007-2009 

fremgår af figur 6.5. 
 

Overvågningsmetoder 
Arten overvåges ved opstilling af lysfælder. Da artens levesteder ofte ligger 
langs fra bebyggelse, kan der være behov for at anvende mobile batterifæl-

der fremfor stationære lysfælder. Der kan desuden være behov for at sup-
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plerer med lyslokning og eftersøgning med pandelampe om natten (metode 
2b). Overvågningen foretages i tilknytning til værtsplanten.  

 
Undersøgelsesområde og – lokaliteter 
Sønderjylland, med mulighed for også at inddrage Fyn, vælges som under-

søgelsesområde, da samleraktiviteten traditionelt er ringe her, og der fort-
sat er mulighed for at finde nye ynglelokaliteter for arten i Sønderjylland.  

 
Brevillinea overvåges kontinuerlig i 1 måned indenfor artens flyvetid, på 1 
kendt lokalitet, samt 6 nye potentielle lokaliteter i randen af artens udbre-

delsesområde. Enten anvendes 1 stationær lysfælde per lokalitet (metode 
3a), eller to mobile batterifælder per lokalitet (metode 3b). 

 
Hertil kommer eventuelle supplerende eftersøgninger med pandelampe om 
natten (metode 2b). Flyvetiden strækker sig over 5 uger. 

  
Det anslåede tidsforbrug er 8 timer pr. lokalitet pr. uge Hertil kommer et 

anslået tidsforbrug på 1 til 2 timer pr. lokalitet til at identificere lokaliteten.   
 
Kendt lokalitet er Hejsager Strand i Sønderjylland 

 
 

 

6.2.6 Phragmatiphila nexa 

 

Biotopkrav og levevis 
Arten forekommer langs søer og åer. Sommerfuglen er fremme fra sidst i 

juli til først i september med hovedflyvetid midt i august. Æggene lægges 
på værtsplanten som fortrinsvis er sødgræs (Glyceria sp.) desuden arter af 

star (Carex sp.). Larven lever i stænglen af værtsplanten og overvintrer 
som lille.  
 

Udbredelse i Danmark før 2007 
Nexa er kun fundet som fastboende på et mindre antal lokaliteter i Dan-

mark: Langs Mølleåens nedre løb nord for København især ved Nybro v. 
Lyngby Sø, Fuglevad og Raadvad. Den er desuden fundet fastboende på 
Lolland i Søholt Skov ved Maribo og muligvis i Mellemskoven på Falster hvor 

der er fundet flere eksemplarer. På Fyn er arten kendt fra området omkring 
Brahetrolleborg og Tranekær og i Jylland Bygholm ved Horsens og Damende 

ved Haderslev. Der er desuden registret enkeltfund fra andre lokaliteter 
bl.a. Bornholm, men disse repræsenterer næppe egentlige populationer. 
 

NOVANA 2007-2009 
På Sjælland blev arten fundet ved Mølleåens nedre løb i Nordsjælland, men 

ikke på tidligere lokaliteter på Lolland og Falster. På Fyn blev den genfundet 
på Tranekær, men ikke på tidligere lokaliteter på Midt- og Sydfyn (Brahe-
trolleborg og Sandholt), hvor arten formodentligt er forsvundet pga. forring-

else af levestederne. I Sydjylland blev P. nexa fundet på nye lokaliteter ved 
Kruså og Kollund og genfundet ved Haderslev. I Østjylland blev den  
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Figur 6.6. Overvågning af natsommerfuglen Phragmatiphila nexa i Danmark, NO-

VANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant an-

giver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 

 
 
ligeledes genfundet ved Veng, men ikke på tidligere lokalitet ved Horsens. 

Arten blev ikke fundet på potentielle nye levesteder på Fyn og i Nord- og 
Østjylland. 

 
Arten må fortsat anses for at være sjælden og meget lokal. Der er stadig en 
chance for at finde ny levesteder for arten, måske især i Østjylland i Hor-

sens-Vengområdet. På Fyn synes artens tidligere lokaliteter samt de fleste 
muligt potentielle arealer – ofte på små arealer – forringet af påvirkninger 

fra landbruget. Forekomst af arten i NOVANA 2007-2009 fremgår af figur 
6.6. 

 
Overvågningsmetoder  
Sommerfuglen overvåges ved brug af pandelampe (metode 2b), eller batte-

ridrevne lysfælder (metode 3b).  Arten er mest aktiv i lunt og stille vejr, 
men de kan også findes på mere kølige aftener. 

 
Ved brug af pandelampe besøges lokaliteten fra skumringen og ca. 2 timer 
frem. Man går langsomt igennem vegetationen og afventer eksemplarer af 

nexa som tiltrækkes af lyset. Arten er som andre natsværmere mest aktiv 
på lune aftener, men kan også findes i køligere vejr.  

 
Brug af batteridrevet lysfælde er afhængig af en vurdering af lokalitetens 
beskaffenhed. Benyttes denne type lysstofrørfælde står den kun 1 uge. 
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Fælden placeres lysfælden i vegetationen ved vandløbet eller søbredden. 
Flere af nexa’s lokaliteter er ret befærdede, og det kan derfor være vanske-

ligt at placere en batterifælde, så den kan stå i fred for publikum. 
 
Undersøgelsesområde og - lokaliteter 

Eftersøges på lokaliteterne i hele sit kendte udbredelsesområde. Da arten 
meget vel kan tænkes at have andre ukendte populationer, bør den specielt 

eftersøges på egnede lokaliteter i nærheden af de eksisterende. 
 
Det anslåede tidsforbrug er 2 timer pr. lokalitet pr. undersøgelse med pan-

delampe, eller 4 timer pr. uge ved overvågning med 1 batteridrevet lysfæl-
de. Hertil kommer et anslået tidsforbrug på 1 til 2 timer pr. lokalitet til at 

identificere egnede levesteder på lokaliteten.  
 
Phragmatiphila nexa eftersøges på 9 kendte lokaliteter i Jylland og på Sjæl-

land, samt på 5 potentielle lokaliteter indenfor nye områder/UTM-kvadrater 
med særligt fokus på Østjylland (EJ) og Lolland-Falster-Møn (LFM), hvor 

chancerne for at finde nye metapopulationer vurderes at være størst.  
 
Kendte lokaliteter er: 

 
1. Fuglevad / Lyngby 

2. Jægersborg Hegn / Rødebro 
3. Lyngby Åmose / Nybro 
4. Rådvad 

5. Hindemade 
6. Kollund Skov 

7. Kruså 
8. Tranekær 

9. Veng 
 
 

 
 

 
 

6.2.7 Cucullia praecana (Østlig hætteugle) 

 
Biotopkrav og levevis 

C. Praecana findes på tørre lokaliteter med helst vedvarende bestande af 
gråbynke (Artemissia vulgaris) som er larvens værtsplante, såsom grusgra-
ve, i markskel og langs markveje, på overdrev, og ruderater. Natsommer-

fuglen flyver i juli, men ses ikke så meget. Hunnerne er ret mobile, og æg-
gene lægges enkeltvis på værtsplanten. Den voksne larve er ca. 6 cm lang. 

Den sidder særdeles godt camoufleret i blomsterstandene af gråbynke. Lar-
ven findes normalt i sidste halvdel af august. 
 

Man skal være opmærksom på, at en nærtbeslægtet art, Cucullia absinthii 
optræder betydeligt mere hyppigt som larve på bynke og på de samme ste-
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der som praecana. Larverne kan dog med lidt øvelse kendes fra hinanden, 
idet praecanas larver er lysegrøn i grundfarven og er meget "knortet" i ud-

seende. Desuden er praecanas larve normalt voksen ca. 2 uger tidligere end 
larven af C. absinthii. 
 

Udbredelse i Danmark før 2007 
Vidt udbredt på Sjælland, især angives arten at være hyppig i Nordvest- og 

Sydsjælland. Enkelte eksemplarer er desuden fundet på Møn, Nordfalster, 
Fyn og i Østjylland, men arten er næppe fastboende i disse områder.  
 

 

 
Figur 6.7. Overvågning af natsommerfuglen Cucullia praecana Danmark, NO-

VANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant 

angiver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m. fl 2010). 

 
 

 

NOVANA 2007-2009 
Arten synes at være trængt i det moderne landbrugsland. Overvågningen 

viser, at den er udbredt i den vestlige del af Sydsjælland, selvom der også 
her er langt imellem larverne. Arten yngler tilsyneladende ikke på Stevns i 
disse år. Arten synes helt at være forsvundet fra Nordsjælland. I Østsjæl-

land har arten det ret godt på Amager, hvor der er mange udyrkede steder 
i et ellers jordbrugspræget landskab.  

 
Markskellene er potentielt gode levesteder, men i de fleste markskel var 

der næsten ingen sommerfuglelarver, hverken af C. praecana eller andre 
arter. De steder, hvor der var larver af C. praecana, var der også mange 
larver af andre sommerfuglearter. Forekomst af arten i NOVANA 2007-

2009 fremgår af figur 6.7. 
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Overvågningsmetoder 
C. Praecana er meget vanskelig at eftersøge på grund af sin spredte optræ-

den. Kun i gamle grusgrave, langs markveje og evt. på overdrev kan arten 
holde til mere kontinuert.  
 

Arten findes lettest i larvestadiet (metode 1), visuelt eller den kan bankes 
ned fra værtsplanterne. Alle larver, der ikke skal hjembringes for bestem-

melse, må sættes tilbage på værtsplanten. Hvis larverne blot efterlades på 
jorden, vil de ikke være i stand til at finde op på planten igen. 
 

Undersøgelsesområde og - lokaliteter 
Larven eftersøges på 1-3 egnede lokaliteter i hvert af de nuværende kendte 

UTM-kvadrater, samt på 1-3 egnede lokaliteter i 8 potentielle UTM-kvadra-
ter indenfor artens udbredelsesområde på Sjælland.  
 

På grund af artens meget spredte optræden, må der udvælges nogle pas-
sende lokaliteter med vedvarende og helst mangeårige bestande af gråbyn-

ke, bedst gamle grusgrave, langs markveje eller overdrev.  
 
For hver lokalitet søges larven i 1 til 2 timer pr. gang. Det kan være nød-

vendigt at besøge lokaliteten flere gange, for at ramme larvetiden. Hertil 
kommer et anslået tidsforbrug på 1 til 2 timer pr. lokalitet til at identificere 

egnede levesteder på lokaliteten.  
 
  

 
 

6.2.8 Conisania leineri 

 

Biotopkrav og levevis 
Arten forekommer udelukkende i klitter nær kysten. Sommerfuglen flyver 
om natten fra sidst i juni til midt i juli. Æggene lægges på værtsplanten 

markbynke (Artemissia campestris). I begyndelsen, er larven grøn, og sid-
der hele døgnet fremme på værtsplanten, men er på grund af sin camoufla-

ge næsten umulig at finde. 
 
I begyndelsen af august, skifter den nu voksne larve såvel udseende som 

levevis. Den er nu lysebrun i grundfarven, marmoreret med lysere og mør-
kere brune nuancer, og kommer kun frem i skumringen og om natten. Om 

dagen gemmer den sig i sandet. Som fuldvoksen er den ca. 5 cm lang og 
forpupningen sker op til 15 cm nede i sandet under eller i nærheden af 
værtsplanten. Puppen overvintrer. 

 
Udbredelse i Danmark før 2007 

Kun fundet på Bornholms sydkyst fra Boderne hotel over Raghammer Odde, 
Sorthat, Vester og Øster Sømarken til Dueodde, i sidstnævnte område sy-
nes arten dog at være forsvundet efter en vinterstorm, der tog en stor del 

af kysten. Især fra Vester Sømarken til Dueodde, bør arten eftersøges først 
og fremmest blot med henblik på konstatering af forekomst. 
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Figur 6.8. Overvågning af natsommerfuglen Conisania leinerii i Danmark, NO-

VANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant 

angiver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard m.fl. 2010). 
 

 
 

NOVANA 2007-2009 
Overvågningsprogrammet for denne art, der kun findes på Bornholm, blev 

gennemført i perioden 2008. Arten blev fundet på den ”klassiske lokalitet” 
ved Boderne. Derudover blev der fundet to ny ynglelokaliteter for arten. Ar-
ten kunne ikke genfindes på sin ”gamle lokalitet” ved Dueodde. Forekomst 

af arten i NOVANA 2007-2009 fremgår af figur 6.8. 
 

Overvågningsmetoder 
C. Leineri overvåges bedst ved at eftersøge de voksne larver om aftenen el-
ler natten med en pandelampe fra sidst i juli til sidst i august (metode 1). 

På hver lokalitet undersøges værtsplanterne i de yderste klitrækker for at 
fastslå artens tilstedeværelse og vurderes individantallet.  

 
Undersøgelsesområde og -lokaliteter 
Arten eftersøges langs hele kyststrækningen indenfor artens sandsynlige 

udbredelsesområde på Bornholms sydkyst, dvs. fire UTM-kvadrater fra 
Arnager i vest til Balka i øst. Hvis arten ikke findes ved først besøg, under-

søges alle potentielle lokaliteter igen op til 3 besøg pr. lokalitet. Evt. efter-
søges arten i et andet år, da negativt resultat kan skyldtes at larvetiden er 
overskredet. 

 
Det anslåede tidsforbrug er 10 timer pr. kvadrat (2 timer pr. lokalitet) pr. 

besøg, afhængig af lokalitetens størrelse. 
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6.2.9 Mythimna litoralis 

 

Biotopkrav og levevis 
Forekommer udelukkende i den hvide klit langs kysten. Sommerfuglen er 
fremme om natten fra først i juni til først i juli og de fleste år igen i en mere 

sparsom 2. generation fra midten af august til sidst i oktober, med flest in-
divider i september. Æggene lægges på værtsplanterne marehalm (Leymus 

arenarius) og hjælme (Ammophila arenaria).  
 
Udbredelse i Danmark før 2007 

Arten forekommer på de fleste egnede lokaliteter dvs. steder med løst, 
hvidt sand og bevoksning af marehalm. Den findes langs hele Jyllands vest-

kyst og på Anholt.  
 
På øerne findes arten betydeligt mere lokalt langs Sjællands nordkyst fra Li-

seleje til Tisvildeleje, og i Nordvestsjælland i området fra Jyderup Lyng til 
Ellinge lyng, samt ved Hundige Strand syd for København. På Lollands østli-

ge sydkyst fra Brunddragene til Vindeholme og på Bornholms sydkyst. 
 

 
Figur 6.9. Overvågning af natsommerfuglen Mythimna litoralis i Danmark, NOVANA 

2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant angiver 

undersøgt UTM-kvadrat uden fund (Søgaard mfl. 2010). 

 
 

NOVANA 2007-2009 
Overvågningen af M. litoralis har vist, at den findes i alle de undersøgte 

UTM-kvadrater i det kendte udbredelsesområde langs den jyske vestkyst 
nord for Vadehavet og langs kysten af det nordlige Jylland.  
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I Vadehavsregionen er arten eftersøgt, men kun fundet med enkelte indivi-
der ved Hjerpsted og Emmerlev Klev. På begge lokaliteter vokser værts-

planten marehalm på forstranden. Dette taler for at arten er i stand til at 
yngle på lokaliteten. De meget få registrerede individer i kombination med 
at arten kun er registreret inden for en begrænset tidsperiode, tyder imid-

lertid på, at arten ikke har en stabil yngleforekomst på lokaliteterne. Arten 
er desuden eftersøgt på Rømø, hvor levestedsbetingelserne synes at være 

optimale, dog uden resultat. Resultaterne tyder på, at arten kun forekom-
mer som en sjælden strejfer, sandsynligvis sporadisk ynglende, i Sydjyl-
land. 

 
På Sjælland har den været eftersøgt med lysfælder på fire lokaliteter og er 

fundet fåtalligt i Tisvilde og på den sydlige del af Lolland og Falster. Der-
imod blev den ikke fundet ved Køge Bugt til trods for tilsyneladende egnede 
levesteder. De få fund fra Lolland-Falster og Køge Bugt kunne tyde på, at 

arten trods rigelig forekomst af værtsplanten stiller yderligere krav til leve-
stedet, formodentlig i form af sydeksponerede flader med løst sand, som 

man finder i rigtige klitter. Forekomst af arten i NOVANA 2007-2009 frem-
går af figur 6.9. 
 

Overvågningsmetoder 
Arten overvåges ved opstilling af lysfælder. Da artens levesteder ofte ligger 

langs fra bebyggelse, kan der være behov for at anvende mobile batterifæl-
der fremfor stationære lysfælder. Enten anvendes 1 stationær lysfælde per 
lokalitet (metode 3a), eller to mobile batterifælder per lokalitet (metode 

3b).  
 

Undersøgelsesområde og – lokaliteter 
Litoralis overvåges kontinuerligt i 1 måned indenfor artens flyvetid i 1. ge-

neration. Flyvetiden i 1. generation strækker sig over ca. 8 uger i juni-juli.  
 
Arten overvåges indenfor 7 egnede lokaliteter, én i hvert af de zoogeografi-

ske distrikter indenfor artens udbredelsesområde: NEJ, NWJ, WJ, SJ, LFM, 
NEZ og NWZ (Figur 1). 2. generation kan inkluderes i overvågningen.  

 
Det anslåede tidsforbrug er 8 timer pr. lokalitet pr. uge. Hertil kommer et 
anslået tidsforbrug på 1 til 2 timer pr. lokalitet til at identificere egnede le-

vesteder på lokaliteten, hvor der samtidig er adgang til strøm og mulighed 
for at foretage indsamling med lys.   

 
 

6.2.10 Heliothis maritima ssp. Septentrionalis 

 
Biotopkrav og levevis 

H. Maritima lever i hedemoser og på fugtige heder, især bag den grå klit, 
hvor værtsplanten klokkelyng (Erica tetralix) vokser. Larven angives dog 
også at kunne leve på hedelyng (Calluna vulgaris) og i blomster af benbræk 

(Narthecium ossifragum). Sommerfuglen flyver både om dagen og om nat-
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ten fra først i juli til først i august, med hovedflyvetid ca. 3. uge af juli og 
kan optræde talrigt.  

 
På lune dage kan sommerfuglen relativt let skræmmes op fra vegetationen, 
hvor den i hurtig flugt flyver 10-20 m og sætter sig igen. Om natten kom-

mer den til lys. Ved overvågning af arten, skal man være opmærksom på, 
at den tilsyneladende fluktuerer meget i hyppighed fra år til år. 

 
Udbredelse i Danmark før 2007 
Arten betegnes i litteraturen som tidligere udbredt langs Jyllands vestkyst 

og den kan lokalt optræde i antal. Der foreligger desuden fund fra Læsø, Lil-
le Vildmose og nogle få indlandslokaliteter i Sønderjylland.  De senere år er 

arten dog kun meldt som fastboende på nogle få lokaliteter i Vestjylland fra 
Skallingen, over Kallesmærsk Hede til Henne Strand. Det er ukendt, om ar-
ten stadig findes på de gamle lokaliteter i Sønderjylland og Nordvestjylland. 

Endelig er nogle få eksemplarer af arten fundet på Bornholm, men disse be-
tragtes som tilfældige tilflyvere fra Baltikum eller mulige fejlbestemmelser.  

 

 
Figur 6.10. Overvågning af natsommerfuglen Heliothis maritima i Danmark, 

NOVANA 2007-2009. Grøn firkant angiver UTM-kvadrat med fund, og hvid firkant 

angiver undersøgt UTM-kvadrat uden fund (søgaard m.fl. 2010). 

 
 

NOVANA 2007-2009 
H. maritima er eftersøgt uden resultat på flere potentielle levesteder i Nord-

vestjylland, ved Vangså og inden for Hanstedreservatet. Lokaliteterne virker 
stadig særdeles velegnede som levested for arten, som sidst er registreret 
herfra sidst i 1960’erne.  
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Herudover er arten uden resultat supplerende eftersøgt i Vestjylland på et 
fugtigt stykke hede ved Skallingen, hvorfra arten tidligere er kendt. Lokali-

teten virker i dag ikke egnet som levested for arten.  
 
Alt tyder dog på, at arten nu kun findes på 2-3 lokaliteter i Vestjylland kon-

centreret inden for et meget lille udbredelsesområde. Nemlig Kallesmærsk 
Hede og Børsmose, hvor arten er blevet registreret hvert år i perioden. 

Desuden blev arten fundet på en delvis ny lokalitet i 2008, lig Bordrup Klit-
plantage, som står i forbindelse med Kallesmærsk Hede. Derimod har arten 
ikke kunnet genfindes inden for andre af sine tidligere levesteder i området.  

 
H. maritima synes at være meget sjælden i disse år. Arten er således van-

skelig at registrerer selv på sine faste ynglesteder. Det kan derfor ikke helt 
udelukkes, at arten endnu kan forekomme i Nordvestjylland, selvom den ik-
ke er fundet i landsdelen i ca. 50 år. Forekomst af arten i NOVANA 2007-

2009 fremgår af figur 6.10. 
 

Overvågningsmetoder 
H. maritima findes lettest som sommerfugl om dagen (metode 2a) i solskin 
eller varmt vejr. På hver lokalitet undersøger man lokaliteten på en ensartet 

måde i et defineret tidsrum. Man går i langsom gang gennem terrænet og 
afsøger området til begge sider ved fejende bevægelser med sommerfugle-

nettet. Alle natsværmere der flyver op indfanges så vidt muligt eller forføl-
ges for indfangning og bestemmelse. Overvågningen foretages i tilknytning 
til værtsplanten.  

 
Undersøgelsesområde og -lokaliteter 

Arten eftersøges i Vestjylland på sine 3 nuværende kendte lokaliteter, samt 
på 5 potentielle lokaliteter. Herudover eftersøges arten indenfor sit tidligere 

udbredelsesområde, dels foretages en eftersøgning af 3 potentielle lokalite-
ter i Nordvestjylland, dels eftersøges arten indenfor 3 potentielle lokaliteter 
i Sønderjylland.   

 
Kendte lokaliteter er: 

 
1. Bordrup Klitplantage 
2. Børsmose 

3. Kallesmærsk Hede 
 

Hvis arten ikke findes ved først besøg, undersøgtes lokaliteten igen op til 3 
besøg per lokalitet.  
 

Hvis arten ikke findes indenfor en potentiel lokalitet ved første eller anden 
eftersøgning, kan alternativt vælges at besøge en ny potentiel lokalitet 

fremfor at besøge den samme potentielle lokalitet igen.   
 
Det anslåede tidsforbrug er 1 til 3 timer pr. lokalitet pr. undersøgelse, af-

hængig af lokalitetens størrelse. Hertil kommer et anslået tidsforbrug på 1 
til 2 timer pr. UTM kvadrat til at identificere lokaliteterne.  
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6.3 Oversigt over arter, som registreres ved lysfældefangst 

 

 

 

ØVRIGE UDVALGTE ARTER REGISTRERET VED LYSFÆLDEFANGST   
 

 
HEPIALIDAE 
P. fusconebulosa 

H. humuli 
LIMACODIDAE 

A. limacodes 
H. asella 
COSSIDAE 

C. cossus 
Z. pyrina 

P. castaneae 
TORTRICIDAE 

A. maccana 
PYRALIDAE 
A. zelleri 

O. semirubella 
M. circumvoluta 

E. ocellea 
C. heringiellus 
C. verellus 

S. gigantella 
C. dentalis 

E. extimalis 
E. aenealis 
U. ferrugalis 

L. turbidalis 
L. sticticalis 

P. aerealis 
N. cilialis 
S. palealis 

O. palustralis 
M. flavalis 

P. vitrealis 
N. noctuella 
T. crataegi 

E. lanestris 
M. neustria 

M. castrensis 
L. quercus 
P. ilicifolia 

G. quercifolia 
S. pavonia 

SPHINGIDAE 
M. tiliae 

S. incanata 
S. ternata 
S. floslactata 

I. ochrata 
I. serpentata 

I. sylvestraria 
I. humiliata 
I. subsericeata 

I. pallidata 
I. deversaria 

R. sacraria 
S. moeniata 

S. coarctaria 
S. mucronata 
O. obstipata 

C. rubidata 
C. cuculata 

E. pupillata 
E. galiata 
C. polygrammata 

E. caesiata 
E. capitata 

C. siterata 
C. miata 
P. firmata 

E. reticulata 
C. olivata 

H. tersata 
M. procellata 
P. berberata 

S. luctuata 
R. hastata 

R. cervinalis 
T. dubitata 
P. transversata 

E. unangulata 
P. affinitata 

P. hydrata 
P. bifaciata 
P. blandiata 

P. sagittata 
E. immundata 

E. analoga 
E. irriguata 

C. raptricula 
C. domestica 
H. tarsicrinalis 

H. humidalis 
S. costaestrigalis 

C. sponsa 
C. fraxini 
C. nupta 

C. promissa 
L. craccae 

T. luctuosa 
H. rostralis 

H. crassalis 
P. viridaria 
C. salicalis 

L. c-aureum 
M. confusa 

A. gamma 
A. bractea 
S. interrogationis 

C. chalcites 
A. asclepiadis 

E. trabealis 
D. deceptoria 
D. uncula 

D. bankiana 
P. candidula 

E. minutata 
C. fraudatrix 
C. argentea 

C. artemisiae 
C. praecana 

C. asteris 
S. scrophulariae 
S. lychnitis 

C. lunula 
A. berbera 

A. perflua 
A. sphinx 
B. nubeculosa 

S. scutosa 
H. viriplaca 

H. maritima 
H. peltigera 

C. tridens 
S. celsia 
C. haworthii 

P. nexa 
A. geminipuncta 

A. neurica 
A. sparganii 
A. algae 

S. buettneri 
C. extrema 

C. morrisii 
C. elymi 

C. brevilinea 
C. rufa 
L. splendens 

H. confusa 
H. albimacula 

H. filigrama 
S. albicolon 
C. leineri 

P. biren 
P. hepatica 

M. turca 
M. albipuncta 
M. vitellina 

M. flammea 
M. litoralis 

M. l-album 
M. loreyi 
M. unipuncta 

O. miniosa 
O. opima 

O. munda 
P. sagittigera 
H. proxima 

D. dahlii 
D. florida 

N. janthina 
N. interjecta 
E. linogrisea 

C. cuprea 
R. simulans 

E. grisescens 
P. glareosa 
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A. convolvuli 
A. atropos 

S. ligustri 
H. gallii 

DREPANIDAE 
T. batis 
T. fluctuosa 

C. diluta 
P. ridens 

A. flavicornis 
D. binaria 
GEOMETRIDAE 

C. clathrata 
C. advenaria 

I. brunneata 
P. pulveraria 
E. vespertaria 

P. macularia 
S. lunularia 

A. prunaria 
L. hirtaria 
L. zonaria 

S. brunnearia 
C. cinctaria 

A. melanaria 
H. roboraria 
C. lichenaria 

P. consonaria 
C. obscurata 

D. fagaria 
P. strigillaria 
P. pruinata 

C. bajularia 
T. fimbrialis 

J. putata 
C. annularia 

C. porata 
C. quercimontaria 
S. corrivalaria 

S. nigropunctata 
S. ornata 

S. decorata 
S. rubiginata 
S. marginepunctata 

E. valerianata 
E. pygmaeata 

E. egenaria 
E. actaeata 

E. selinata 
E. cauchiata 
E. millefoliata 

E. sinuosaria 
E. virgaureata 

C. v-ata 
R. debiliata 
A. sparsata 

C. rufata 
C. sororiata 

A. plagiata 
V. cambrica 
A. anseraria 

N. sertata 
A. viretata 

T. pinivora 
C. pigra 
C. anastomosis 

C. vinula 
F. furcula 

F. bicuspis 
F. bifida 
D. dodonaea 

D. obliterata 
P. plumigera 

L. bicoloria 
P. cucullina 
O. carmelita 

G. crenata 
H. milhauseri 

M. alpium 
A. alni 

A. cuspis 
A. tridens 
A. strigosa 

A. menyanthidis 
A. auricoma 

A. euphorbiae 
A. rumicis 
S. albovenosa 

H. armigera 
E. venustula 

P. montana 
P. selini 

S. exigua 
A. pallustris 
T. atriplicis 

P. meticulosa 
H. rectilinea 

A. polyodon 
I. retusa 
E. paleacea 

M. oxalina 
C. affinis 

C. pyralina 
X. ocellaris 
X. citrago 

A. nitida 
O. lunosa 

C. rubiginosa 
C. rubiginea 
D. templi 

A. lutulenta 
L. solidaginis 

L. semibrunnea 
L. socia 
L. furcifera 

L. lamda 
D. aprilina 

D. eremita 
A. chi 
A. caecimacula 

P. polymita 
P. flavicincta 

P. gemmea 
A. sublustris 

A. epomidion 
A. aquila 
A. oblonga 

A. illyria 
E. pabulatricula 

A. lucens 
H. nordstroemi 
H. petasitis 

E. occulta 
S. ravida 

O. polygona 
E. depuncta 

X. speciosa 
X. castanea 
X. agathina 

C. subrosea 
A. prasina 

P. sobrina 
P. saucia 
A. praecox 

E. lidia 
E. obelisca 

A. ripae 
A. ipsilon 
A. cinerea 

LYMANTRIIDAE 
L. monacha 

L. dispar 
C. abietis 
D. fascelina 

O. antiquoides 
E. chrysorrhoea 

A. l-nigrum 
NOLIDAE 
M. albula 

N. aerugula 
N. revayana 

N. asiatica 
E. vernana 
ARCTIIDAE 

N. mundana 
P. muscerda 

P. obtusa 
L. quadra 

E. griseola 
E. pygmaeola 
S. irrorella 

C. cribraria 
H. aulica 

C. dominula 
T. jacobaeae 
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