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Indledning:
Nationalpark Mols Bjerge rummer meget lys
åben, tør og næringsfattig natur – overdrev, 
hede, strandoverdrev og tilgroede sand mar
ker. Store arealer findes samlet i Mols Bjerge, 
men ellers er de som i resten af Danmark små 
og spredte.

Danmarks små, dårlige og fragmenterede 
naturarealer blev sat på den politiske dagsor
den af Wilhjelmudvalget i 2001 /1/, hvis to 
første indsatsområder lød (1) Bedre beskyt
telse af eksisterende natur, og (2) Mere natur 
– mere plads og bedre sammenhæng. Det af
spejlede sig i 2007 i Lov om Nationalparker /2/ 
i §1: ”Lovens formål er ved oprettelse af natio
nalparker at 1) skabe og sikre større sammen
hængende naturområder og landskaber af na
tional og international betydning”.

Siden har utallige visioner, planer og pro
jekter refereret til mere sammenhæng, især 
spredningskorridorer og grønne kiler og se
nest Det Grønne Danmarkskort. Begreb, mål 
og effekter er sjældent specificeret og doku
menteret. For truede og lavmobile insekter 

med specifikke habitatkrav er en ”grøn korri
dor” helt utilstrækkelig: mange ”grønne area
ler” vil være ikkehabitat, måske endda barrie
rer. Spredningskorridorer sikres bedst, hvis 
de er habitatkorridorer, da konkrete arter har 
specifikke habitatkrav og spredningsevne. 

Nationalpark Mols Bjerge har en vision om 
at skabe ca. 50 km sammenhængende over
drevsnatur rundt om Ebeltoft Vig (figur 1). 
Rundt langs vigen er tre slags sand: Blandet 
morænesand, lagdelt smeltevandssand og 
hævet havbundssand (Fig. 1). Arbejdet er op

BiodiverCity – 13 km habitatkorridor 
for sjældne arter i byområde
Bynaturprojekter, spredningskorridorer og grønne kiler er popu

lære, men er ofte en blanding af friluftsliv og ufokuseret naturforvalt

ning, der er bedre på kort end i virkeligheden. Klare mål med doku

mentede bidrag til national naturbeskyttelse er sjældne. I projekt 

BiodiverCity er Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune 

nået langt med en 13 km blomster og insektrig overdrevskorridor – 

via klare mål, mager sandjord, bevarede artspuljer samt stor frivillig

hed og kommunikation. Eksemplet viser en simpel måde at doku

mentere og analysere habitatkvalitet og sammenhæng i korridoren, 

som samtidig kan guide den videre indsats.

Jens ReddeRsen &  
AsbJøRn emil HeRtz

Figur 1. Ebeltoft Vig (jordartskort) med visionen (grøn skitsering) om en sammenhængende 
overdrevskorridor. Opdelt i tre projektetaper (BiodiverCity etape I). Korridoren ligger på 
sand: moræne-sand (lyserød), smeltevandssand (gullig) og sand fra hævet havbund/strand-
volde (blå). Lysegrå=By/Sommerhuse.
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delt i etaperne IIII. I 2014 tog vi fat på Etape I, 
en 13 km habitatkorridor gennem Ebeltofts by 
og bynære arealer under navnet – BiodiverCity 
– Blomstrende Bånd gennem Byen /3/.

BiodiverCity-projektet
Nationalparkerne har ingen yderligere regler 
eller restriktioner og er ikke myndighed på 
noget område, og loven understreger frivillig
hed. BiodiverCityprojektet opsøger og indgår 
derfor frivillige aftaler om friarealer, der har 
eller kunne opnå værdi som lysåben, tør, 
næringsfattig græslandsnatur, rig på blomster 
og insekter. Mange friarealer i byen har alle
rede overdrevselementer, men gror enten til 
i højt græs og gradvist fyr/birk eller holdes 
som plæne med hyppig slåning. Kun sjældent 
er der påført næringsrig topjord, og områdets 
sandjord og tørre, solrige klima understøtter 
udvaskning og immobilisering af næringsstof
fer. Lokale frøpuljer og frøkilder er generelt 
tilstede. Området rummer dog mere typiske 
end sjældne overdrevs og sandmarksplanter, 
men der er registreret mange særlige og del
vist truede insekter, inkl. sommerfugle og 
vilde bier /4 & www.naturbasen.dk/.

I projektet samarbejder Syddjurs Kommune 
og Nationalpark Mols Bjerge  nationalparken 
som tovholder og ift private lodsejere. Fø ren
 de virksomheder var med fra starten som am
bassadører og demonstrationsarealer. Dialog, 
kortlægning og aftaler støtter sig til Naturpla
ner for Landbruget /5/. Vi brugte Habitats slo
gan ”Vild med Vilje” til anbefaling af ikke at 
lade alt stå uslået: Slåede rande og stier signa
lerer, at der foregår noget ”med vilje”. Det 
samme gør individuelle A3infotavler: om hele 
projektet, om denne lodsejeres areal samt om 
en art fra netop dette areal, se ex her /3/.

I dag er der 23 aftalearealer hos 13 lodsej
e re i BiodiverCitybåndet (Fig. 2) og efterhån
den melder nye lodsejere sig selv. Lodsejerne 
kontaktes årligt om status og erfaringer – in
gen har hidtil meldt om negativ respons på ar
ealernes nye udseende, og ingen har meldt sig 
ud igen.

I denne artikel beskriver vi vores tilgang 
med at kvalificere, udvikle og dokumentere 
værdien som som habitatkorridor via simple 
floraanalyser og landskabsøkologisk analyse af 
kvaliteter og udviklingsbehov ift tre udvalgte 
lavmobile sommerfuglearter.

Metode:
Lokaliteter
De første 23 aftalearealer er sikret via direkte 
kontakt til lodsejere udfra lokalkendskab. For 
at målrette det videre arbejde har vi groft kort
lagt ”interessearealer” i BiodiverCityområdet, 
visuelt udfra luftfotos på basis af (1) mangel 

på træbevoksning, bebyggelse og befæstning, 
og (2) hvor den lave vegetation samtidig så 
bleggrøn (næringsfattig) ud og (3) ikke på 
anden måde fremstod som kulturareal. Dette 
gav 172 interessearealer på i alt 140 ha ud 
over de pt 23 aftalearealer på 71 ha (Fig. 2).

Arealtyperne er:
• Privatejede arealer: Større eller mindre fria

realer omkring erhvervsejendomme. Større 
bynære lysåbne arealer, typisk drevet som 
del af lyst, skov og jagtejendomme.

• Syddjurs Kommunes arealer: Friarealer 
ved skoler, institutioner, idrætsanlæg. 
Rekreative arealer. Arealer erhvervet til 
byudvikling, bolig og (især) erhverv. Arealer 
til byudvikling er i byzone og kan sælges og 
bebygges.

Ca. 60 % af aftalearealerne er helt eller del

vist registreret som §3natur, hede eller (især) 
overdrev. Der er kun få sjældne planter, men 
rig forekomst af planter karakteristiske for 
overdrev, hede og sandbrak på sur bund. 

Habitatværdi – floraanalyser:
På hvert aftaleareal har vi udført en total 
kort lægning af karplantefloraen over hele 
fladen – ved et enkelt grundig eftersøgning i 
perioden juniaugust 201719. Fundne arter 
blev løbende markeret med farve på fortrykte 
floralister. Til sidst blev arternes relative hyp
pighed estimeret med score RH 15 (”Kun 
enkelte individer” til ”Meget talrig og mange 
steder dominerende”).

Meget store arealer blev opdelt i delarealer, 
max. ca. 2,5 hektar, efter synlige permanente 
strukturer (fx sti, grusvej, markdige). Der er 
samlet udført floraanalyser på 47 delarealer. 

Figur 2: Luftfoto (ESRI) af Ebeltofthalvøen. Hhv. Aftale-arealer (grøn: 71 ha, der pt indgår i 
BiodiverCity) og Interesse-arealer (rød: se tekst, yderligere 140 ha). Sort pil viser lille isol-
eret aftale-areal mod nord.
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Underopdelingen er både praktisk ved total
kortlægninger på store arealer, men også nød
vendig da vi ønsker mere finkornede data på 
habitaternes rumlige fordeling.

Habitatværdi – sommerfugle:
For at vurdere og illustrere projektarealernes 
værdi som spredningskorridor, har vi valgt 
at analysere arealernes habitatværdi (kvalitet 
og sammenhæng) for hver af tre sjældnere 
sommerfugle (se Fig. 3 og Tab. 2), nemlig 
DværgBlåfugl, PimpinelleKøllesværmer og 
Gråbåndet Bredpande, der:
1. findes i området
2. har græsland som levested

3. har hver sin unikke larveværtplante
4. er relativt lavmobile arter med risiko for 

spredningsproblemer.

Analyse
Der er kun meget få og usikre estimater for 
sommerfugles spredningsevne, som kan vari
ere meget ift landskab, vejr og bestandstæt
heder. Fx ses PimpinelleKøllesværmer nor
malt som meget lavmobil og stedfast. Alligevel 
sås i 2007 en pludselig spredning af arten fra 
Vestsjælland til hhv. Fynshoved, NordSamsø 
og SØDjursland i det man af mangel på viden 
betegner som ”rare events” – altså markante 
og sjældne afvigelser fra normalen, som man 

ikke kan bygge naturforvaltningen på.
Som eksternt kriterie brugtes EnsianBlåfugl 

i Nationalpark Thy /*3/. Her er mobilitet ud 
ad habitatet inddelt i to FCUzoner (Functio
nal Conservation Units) omkring kernebestan
dene på hhv. 500 og 2000 m /7/. Vi antager i 
analysen, at delarealer, hvor larveværtplanten 
forekom (RH ≥ 1), var et habitat for på gæl
dende art. I Thylandskaberne er habitaternes 
omgivende matrix dog nok mindre ”fjendtlig” 
end i Ebeltofts bylandskab, hvorfor vi tilføjede 
en mobilitetszone på kun 100 m. På kort er 
dog også vist habitatstrukturen ved skærpet 
krav til habitatkvaliteten: larveværtens hyppig
hed RH ≥ 2 (mindst ”hist og her”).

Figur 3a-f: Fotos af og historiske udbredelseskort (naturbasen.dk) for artiklens tre arter, Dværg-Blåfugl (a, d), Pimpinelle-Køllesværmer (b, e) 
og Gråbåndet Bredpande (c, f). Fotos forfatteren & Lars D Bruun (E. tages).

BiodiverCity
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Til analysen blev ”ArcGIS Pro” brugt og 
basemap ”Dark Grey Canvas” fra ESRI brugt til 
illustrativt formål /8/. Til hver af arternes habi
tatkort blev der med værktøjet ”multiple ring 
buffer” afsat de halve ovennævnte distancer 
(50, 250 og 1000 m) uden om arealer med 
værtplanten for pågældende art, da analysen 
skulle identificere plus/minus overlap mellem 
naboarealernes spredningsbuffere.

Nyere observationer (20002019) af de tre 
sommerfugle er hentet fra Naturbasen.dk 
(nov. 2019) og vist på kortene for de enkelte 
arter.

Resultater
Arealstørrelser og lodsejere
Pt indgår 23 aftalearealer i BiodiverCitypro
jektet med et samlet areal på 71 ha med range 
537 m211 ha, gns. 3,1 ha, median 1,6 ha. Ni 
af arealerne er under 1/

2
 ha og de fem største 

arealer bidrager alene med 46 ha (Fig. 4). De 
23 aftalearealer er fordelt på 13 lodsejere, 
hvoraf de 11 er private. Syddjurs Kommune 
indgår alene med 8 arealer (herunder vejra
batter) og i alt 35 ha. Fem private lodsejere 
indgår dog med hver 1flere arealer med i alt 
2,511 ha. Blandt de private lodsejere indgik 
to grundejerforeningers og en boligforenings 
fællesarealer.

I en afstandsanalyse af alle aftalearealerne 
uanset artsindhold (Fig. 5) ses det, at ca. halv
delen (12) af arealerne er placeret mindre end 
25 m fra nærmeste andet aftaleareal, men om
vendt også at hele 10 arealer har over 175 m 
til nærmeste andet areal. Som outlier er et lille 
(ca. 2000 m2) og isoleret (2600 m til nærmeste 
andet) aftaleareal i nord.

Sommerfugle-habitater
Fund på Naturbasen.dk viser, at de tre som
merfuglearter på Ebeltofthalvøen hovedsa ge
ligt forekommer indenfor BiodiverCityprojek
tets interesseområde – fund udenfor er kun 
på Kattegatkystens smalle strandoverdrev 
(Fig. 68, blå cirkler). Det bekræfter, at det 
er relevante arealer, vi fokuserer på. Dværg
Blåfugl, PimpinelleKøllesværmer, og Gråbån
det Bredpande er endda registreret på hhv. 3, 
6 og 0 af aftalearealerne (tab. 1, fig. 68).

Mængden af habitat er god, idet størstede
len af de 47 arealer med floraanalyser kan 
kategoriseres som habitat (RH≥1), naturligvis 
med mindre forskelle mellem arterne. Fig. 68 
viser arealer, hvor værtplanten kun var fåtallig 
(RH=1, lysegrøn), og hvor den var mere talrig 
RH≥2 (mørkegrøn). Det er tydeligt, at skær
per vi kravet til habitaten (RH≥2), begynder 
hullerne at opstå. Det skærpede krav har 
størst indflydelse på habitatmængden for 
Gråbåndet Bredpande.

Sammenhæng?
Mængden af habitat er en kvalitet, men for 
en habitatkorridor er form og indbyrdes 
rumlig konfiguration afgørende for gennem
snitlig og maksimal ikkehabitat, som de 
lav mobile arter møder. Ovenfor analyserede 
vi de parvise mindste afstande mellem af
talearealerne og uanset floraindhold. Her 
analyserer vi afstande/overlap mellem doku
menterede habitater og som samlet korridor. 
Med udgangspunkt i den højeste (2000 m) 
spredningsevne viser analysen for alle tre arter 
spredningsmuligheder mellem (stort set) 
alle projektarealerne (Fig. 68). Undtaget er 
dog det lille isolerede aftaleareal (pil) i nord, 
som heller ikke rummede nogen af de tre 
værtplanter. Det er tydeligt, at ved lavere (500 
m) spredningsevne begynder sammenhængen 
mellem habitatarealer at slippe – mest for 
PimpinelleKøllesværmer. For den lave (100 
m) spredningsevne er habitatarealerne i be
tydelig grad isolerede. 

Samlet set illustrerer vi her blot en markant 
effekt i habitatkorridoren af de lavmobile 
arters spredningsevne. Vi får et godt og nyttigt 
grafisk overblik, der viser (1) en stor mangel 
på aftalearealer og dokumenteret habitat i 
især den nordlige del af båndet og (2) selv om 

der er store habitatarealer mod syd har de sta
dig en dårlig og sårbar indbyrdes forbindelse. 
Kortene indikerer på denne måde, hvor vi skal 
arbejde på at få flere arealer med i projektet.

Gråbåndet Bredpande
Gråbåndet Bredpande har sin udbredelse i det 
sydligste af båndet udstrækning og er endnu 
ikke observeret på BiodiverCityarealerne, 
selvom larveværten Alm. Kællingetand findes 
på mange BiodiverCityarealer og selvom 2000 
meter spredningszonen rækker ind i deres 
nuværende udbredelsesområde (Fig. 8). Der 
er endda en god repræsentation (RH 24) af 
Alm. Kællingetand i flere af de nærliggende 
BiodiverCityprojektarealer, men også betæn
keligt mange arealer, hvor værtplanten kun 
netop er tilstede.

Pimpinellekøllesværmer og  
Dværgblåfugl
Larveværtplanten Alm. Pimpinelle er den 
art, der er mest udbredt og talrigt tilstede, 
dog med et styrkeområde over 1,5 km lige 
øst for Ebeltoft C, og der er faktisk fund af 
PimpinelleKøllesværmer jævnt igennem hele 
båndet (Fig. 7), selvom arten er relativt nyind
vandret til Østjylland. Det samme gælder stort 

Figur 4. Størrelsesfordelingen af aftalearealerne i BiodiverCity-projektet ultimo 2019 (N=23).

Figur 5. Fordelingen (frekvens) af afstande mellem aftalearealerne i BiodiverCity-projektet 
ultimo 2019, målt som afstanden til hvert areals nærmeste naboareal (N=23). 
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set DværgBlåfugl. Specielt for DværgBlåfugl 
er der en del fund uden for aftalearealerne, 
bl.a. mange mod syd (Fig. 6). Her vil det være 
oplagt, at opsøge aftaler for fundarealerne, da 
de givetvis vil vise sig at være gode habitater 
for DværgBlåfugl – formentlig også for de to 
andre.

Diskussion:
Analysen skal primært ses som en inspiration 
til og eksempel på planlægning af sammen
hængende og virksomme habitatkorridorer. 
Og vi giver her et bud på en simpel måde at 
forsøge at dokumentere og formidle dette 
på. Men vi kender naturligvis ikke arternes 
spredningsevne, og arterne har uden tvivl 
andre habitatkrav end ”værtplanten til stede”. 
Okkergul Pletvinge, der har LancetVejbred 
som larvevært, yngler også i hele BiodiverCity
båndet, og her er det kendt, at LancetVejbred 
kun er habitat i åben vegetation, hvor roset
bladene vokser vandret ud langs jordoverfla
den – aldrig i høj vegetation, hvor bladene 
står op. På alle aftalearealerne er der dog 
indgået naturplanaftaler om ingen slåning 
medio marts – medio september, og gerne 
vinterslåning (evt. med opsamling af hø) for at 
undgå opvækst af vedplanter. Det tillader de 
vilde planter at blomstre (nektar og pollen), 
sætte frø og beskytter mange planteædende 
insekter.

Vi har valgt lidt sjældnere, kendte og gen
kendelige sommerfuglearter, hvor habitaten 
let kan estimeres på baggrund af simple flora
data. Andre relevante artspar fra vores område 
kunne være HundeViol/KlitPerlemorsom
merfugl, FåreSvingel/KommaBredpande, 
Bugtet Kløver/Femplettet Køllesværmer og 
Gul Evighedsblomst/EvighedsblomstPragt
ugle. Med den udførte florakortlægning for
venter vi tillige at udvikle andre relevante in
dikatorer for habitatværdi af projektarealerne, 
fx gennemsnitlig artsscoreværdi for overdrev 
(DCEartsscoreværdier 1 til 7, jf. /7/).

Vi foreslår, at for mange planteædende in
sekter estimeres habitatværdien simpelt via en 
totalkortlægning af floraen på ikke for store 
arealer og med abundansskøn. Normale 5 m
dokumentationscirkler (oftest kun en pr. 

are al) vil overse rigtig mange relevante arter 
og har jo normalt kun tilstede/ikketilstede
data. Vi brugte max. ca. 2,5 time for de største 
projektarealer på ca. 2,5 ha. Vi udførte en stor 
del af florakortlægningen via en lokal og me
get dygtig frivillig, og de fortrykte registre
rings ark blev løbende opdateret med nye 
arter, holdt indenfor 1 A4side. 

Til illustration af habitatkorridorer og 
spred ningsbiologiske forhold har vi valgt en 
case med insekter. Planters spredningsevne er 
mere kompliceret, hvor både hvilende frø
bank, egen og vektorspredning indgår. De tre 
spredningsafstande er rent teoretiske og skal 
kun illustrere virkningen af at variere den i et 
landskab med en konkret habitatkonfigura
tion. Spredningsevne er meget dårligt kendte 
og svære at undersøge. Her har vi alene un
dersøgt afstand mellem habitater og habita t
ernes kvalitet. Men vi må regne med, at spred
ningsafstand også afhænger af kvaliteten af 
mellemliggende ikkehabitat (barrierer, lede
linier, nektarblomster), af vejr (varme, sol og 
svag vind fremmer flyveaktivitet) og bestands
ændringer (store tætheders ”trængsel” øger 
emigration?).

Landskabsanalyse indgår som  
forvaltningsværktøj 
Landskabsanalysen viser en ret god mængde 
og indbyrdes placering af aftalearealer i Bio
diverCityprojektet allerede nu i 2019, og – via 
floraanalyserne  – at arealerne i ret høj grad 
rummer en flora, der understøtter deres værdi 
i en habitatkorridor. Vi har valgt et lempet 
kriterie for habitatkvalitet, nemlig larvevært 
blot ”tilstede”, udfra den logik, at når arten 
først findes og reproducerer sig på et areal, 
så vil den med høj sandsynlighed forblive der 
og sprede sig med den forbedrede naturpleje, 
der medfører af de frivillige naturplaner (re
duceret slåning, hestegræsning mm).

Vi vil først forsøge at bevare de projektare
aler, der allerede indgår. Det går foreløbig 
godt med stor lodsejertilfredshed. Vi moti ve
rer frivilliges eftersøgning og indberetning af 
sjældne arter på arealerne til motivering af 
lodsejerne (denne art er fundet hos dig). Info
tavler og løbende presse medvirker til synlig

hed og stolthed, og lokker også nye lodsejere 
med.

De producerede kort (fx fig. 2 og 68) hjæl
per os til at målrette eftersøgning af og til fø
jelse af nye aftalearealer og flere med meget 
fin placering er pt på vej ind, netop i hhv. det 
nordllige og sydlige ”hul”.

Endelig forsøger vi at udvide og forbedre 
viften af naturplejeforanstaltninger på area
ler ne, ikke mindst Syddjurs Kommune er gået 
foran med hesteafgræssede hegninger på are
aler i by og sommerhuszone – foreløbigt til 
naboernes udelte tilfredshed. Samlet er ca. 40 
ha af aftalearealerne hegnet og heste og fåre
græsset, heraf flere tæt på Ebeltoft C, hvor der 
fornylig er gjort flere fund af Stor Gødning
srovflue.

Et oplagt men ambitiøst succeskriterie er at 
sikre og udvikle habitatkorridor i mængde, 
kvalitet og sammenhæng, hvor vi vil se Grå
båndet Bredpande brede sig ind i korridoren.

Efterskrift
Den gode habitatkvalitet og rige naturindhold 
er i skrivende stund dokumenteret via den 
nye artsportal www.ebeltoftnatur.dk (samar
bejde med Naturbasen), der viser artsrigdom 
i hele BiodiverCityområde, både som kvadrat
net og på matrikelniveau. Ved indvielsen 
udførte vi to ”weekendhitjagter”, hhv. juli 
og august 2020 med 12 dygtige inviterede 
entomologer. Det resulterede i ca. 2.700 arts
observationer, heraf 435 af m.el.m. sjældne 
arter og 86 af truede arter – herunder Lille 
Lynggræshoppe, Stregtæge, Grålig Markløber 
og KlitSandløber. 

Tak
Tak til deltagende lodsejere, til Syddjurs Kommune (især 

biolog Lars D Bruun) som initiativrig og dygtig samar

bejdspartner, til pensioneret overgartner Jørgen Christi

ansen for florakortlægning, og til biologer der hå nede 

Nationalpark Mols Bjerge og især at Ebeltoftområdet var 

med – og dermed gav os en god udfordring.

Referencer:
/1/ Wilhjelmudvalget 2001: En rig natur i et rigt 

samfund. – Skov og Naturstyrelsen, Miljømin

isteriet. https://www2.skovognatur.dk/udgiv

Art
IUCN-RL 

rødlistning
Levested Udbredelse Værtsplante

Aftalearealer 
m. arten

Dværg-Blåfugl (Cupido 
minimus)

LC
Varme og tørre 

lokaliteter
Det meste af DK

Rundbælg (Anthyllis 
vulneraria)

3

Pimpinelle-Køllesværmer 
(Zygaena minos)

VU
Lysåbne, 

næringsfattige 
naturtyper

Sjælland, Samsø, 
Nordfyn og Syddjurs

Alm. Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga)

6

Gråbåndet Bredpande 
(Erynnis tages)

EN
Tørre, sandede 

områder
Søhøjlandet, Syddjurs 

og Skagen
Alm. Kællingetand 
(Lotus corniculatus)

0

Tabel 2: Basisoplysninger om de tre modelarter (Kilde: Naturbasen.dk)
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Figur 6-8. Kort 
over BiodiverCity-
interesseområdet på 
Ebeltofthalvøen med 
habitatarealer for 
hhv. Dværg-Blåfugl 
(Fig. 6), Pimpinelle-
Køllesværmer (Fig. 
7) og Gråbåndet 
Bredpande (Fig. 8). 
Habitater ift skærpet 
krav (RH≥2) med 
lilla farve, ift lempet 
krav (RH≥1) både 
grøn og lilla farve. 
Sprednings afstande 
2000, 500 og 100 m 
analyseret via 1000, 
250 og 50 m buffer 
om alle habitater 
(RH≥1). Fund af 
sommerfugle=blå 
cirkel.


