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Forord 

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag for Horten kommune kartlagt artsmangfoldet, med hovedvekt på 

rødlistede insekter, knyttet til fem lokaliteter ved Borre i Horten i 2021. Camilla F. Pettersen hos Enhet 

for kommuneutvikling, kultur og samfunn, har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Stefan Olberg 

hos Biofokus har vært prosjektansvarlig og ansvarlig for gjennomføring av feltarbeidet, for utarbeidelse 

av rapport og artsbestemmelse av biller og enkelte andre arter. Kjell Magne Olsen og Ole Lønnve 

(begge Biofokus) har bidratt med feltarbeid og har artsbestemt insekter tilhørende diverse artsgrupper. 

Noen tilsendte artsbilder av diverse artsgrupper ble artsbestemt av de forannevnte, og noen titalls 

lavprøver tatt fra gamle eiketrær (tatt/samlet inn av oppdragsgiver) ble bestemt av Alexander Nilsson 

(Biofokus). Vi takker så mye for samarbeidet med oppdragsgiver og håper at rapporten bidrar til å vise 

at Horten har et svært verdifullt mangfold av insekter, samt at den kan være til hjelp i fremtidige 

vurderinger av de svært artsrike skogarealene og arealer med gamle edelløvtrær i Horten kommune. 

Oslo, 01.12.2021 

Stefan Olberg 

 

  

Noe ung, men rik edelløvskog ned mot Eydestranda ved Borre nasjonalpark. Foto: Stefan Olberg. 

 



Sammendrag 

Biofokus har på oppdrag fra Horten kommune kartlagt insektmangfoldet på fem lokaliteter ved Borre. 

Lokalitetene er Borre nasjonalpark, Eydestranda, Eikestrand, Nedre Semb og Fogdeskogen. 

Edelløvskog og gamle trær ble prioritert undersøkt, men også andre naturtyper ble delvis kartlagt for 

insektmangfold. Kartleggingen forgikk ved hjelp av insektfeller (vindusfeller, malaisetelt og fallfeller), 

samt ved manuelle registreringsmetoder. 

Omkring 1000 ulike insektarter ble påvist i undersøkelsen, og blant disse var det 50 arter oppført på 

rødlisten fra 2015 (48 arter på gjeldende rødliste (2021)). Hovedandelen av rødlisteartene er biller, og 

de fleste rødlisteartene er knyttet til død ved og/eller hule trær. Blant de påviste rødlisteartene ble den 

kritisk truede barkbillen Xyleborus monographus påvist i store mengder på de hule eikene i Borre 

nasjonalpark, samt at noen individer også ble påvist i Fogdeskogen og ved Nedre Semb. Ellers ble seks 

sterkt truede og 10 sårbare arter påvist. Flest rødlistearter (23) ble påvist i Borre nasjonalpark, mens de 

fire andre lokalitetene hadde rundt 10 rødlistearter hver. 

Horten har en svært høy andel rødlistede insektarter, og denne undersøkelsen understreker viktigheten 

av å foreta kartlegginger av insektmangfoldet på lokaliteter hvor potensialet for rødlistede insekter er 

høyt. Dette gjelder særlig i edelløvskoger, på hule edelløvtrær og på engarealer. Her kan selv små 

forekomster huse interessante arter. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Horten kommune har tatt konsekvensen av den naturkrisen vi står ovenfor, og som følge av at en lang 

rekke av våre truede insektarter forekommer i kommunen, ønskes det en bedre oversikt over hvor disse 

artene finnes, for derigjennom å kunne ivareta deres leveområder på sikt. Registreringene som gjøres i 

kartleggingen i 2021 vil fungere som en del av kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av en kommune-

delplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfoldet i Horten kommune. Følgende områder ble 

anbefalt å undersøkes av oppdragsgiver: Eikestrand (gnr./bnr. 19/106), Eydestranda (17/1), Nedre 

Semb (24/1) og deler av Fogdeskogen (44/25, 41/1 og 43/1). I tillegg foreslo Biofokus å sjekke arealer 

på Voldestranda (mellom Eikestrand og Eydestranda) samt, ikke minst, å sjekke de gamle eiketrærne 

og engarealene i Borre nasjonalpark.  

 

Figur 1. Gammel, hul eik i kornåker ved Borre nasjonalpark. Foto: Stefan Olberg.  
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2 Metode 

De utvalgte områdene ble befart 19. mai 2021. Befaringen ble foretatt for å få en oversikt over hvilke 

områder som hadde et godt potensial for å huse rødlistede insekter, og for å finne egnede plasser å 

sette ut insektfeller innenfor disse arealene. Det var i denne sammenheng at det ble diskutert med 

oppdragsgiver om muligheten for å endre noe på hvilke områder som skulle kartlegges.  

Insekter, og i særdeleshet billene, var prioritert i undersøkelsene av skogområdene, samt på og rundt 

de gamle eiketrærne i Borre nasjonalpark. Hovedandelen av de registrerte insektene på dette prosjektet 

er samlet inn ved hjelp av insektfeller, men en del manuell fangst og registrering av observerte arter ble 

i tillegg foretatt på alle lokalitetene. Fellefangsten og den manuelle fangsten/observasjonen av ulike 

arter er gjerne delvis komplementære, og i de fleste habitater er det nødvendig å foreta flere ulike former 

for ettersøk for å få et godt nok bilde av artsmangfoldet. Det er ikke mulig på slike prosjekter å få 

artsbestemt alt som samles inn og observeres, og derfor er det lagt vekt på visse artsgrupper hvor det 

finnes spesielt forvaltningsmessige interessante arter knyttet til de undersøkte arealene. I skog og på 

hule trær gjelder dette i særdeleshet billene, samt en del arter av veps, enkelte tovinger, nebbmunner 

og noen andre artsfattigere insektgrupper. Sommerfugler ble ikke prioritert i denne undersøkelsen. I 

denne rapporten er det rødlisten fra 2015 det henvises til, til tross for at en revisjon av rødlisten ble 

publisert 24. november 2021. I oversikten (tab. 2) over alle påviste rødlistearter vises rødlistestatus for 

både 2015 og 2021. 

 

Figur 2. Frodig løvskog med en vindusfelle på osp, ned mot stranden på Eydestranda. Foto: Stefan Olberg. 
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3 Resultater 

3.1 Undersøkte områder 

Det ble gjennomført manuelle artskartlegginger og utplassert insektfeller på fem lokaliteter rundt Borre 

i Horten. Disse fem er: Borre nasjonalpark, Eydestranda, Eikestrand, Nedre Semb og Fogdeskogen (fig. 

3). Insektfellene ble plassert ut 19. mai i Borre NP, og de resterende fellene ble satt ut 24. mai 2021. 

Totalt ble det satt ut 23 vindusfeller, to fallfeller og to malaisetelt (tabell 1). Fellene ble tatt ned 9. og 27. 

august 2021. 

 

 

Innsatsen, målt i fellebruk og i manuell innsamling, er svært ujevnt fordelt på de fem lokalitetene, så en 

direkte sammenligning av artsmangfoldet mellom områdene er ikke mulig. Samtidig røper det påviste 

artsmangfoldet noe av hva som bør ivaretas av naturkvaliteter på hver av de fem lokalitetene. Det er 

viktig å være klar over at våre registreringer langt fra er uttømmende, og kun en mindre/begrenset andel 

av de artene som faktisk forekommer i områdene er registrert i denne undersøkelsen. En titt på Artskart 

avslører at det fra før av er registrert en lang rekke rødlistearter innenfor de undersøkte områdene, 

deriblant en del rødlistede insekter som ikke ble fanget opp i denne undersøkelsen. 

Figur 3: Kart som viser hvor insektfellene ble satt ut på de fem undersøkelsesområdene ved Borre i Horten. 
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Lokalitet Vindusfeller Fallfeller Malaisetelt Dominerende/viktig natur 

Borre NP 10 1  Hule eiker / engarealer 

Eydestranda 4 1  Edelløvskog 

Eikestrand   1 Svartorsump 

Nedre Semb 5   Eik- og furuskog med noe edelløvtrær 

Fogdeskogen 4  1 Hogstfelt med bøk og gran 

Totalt 23 2 2  

 

3.2 Påviste rødlistearter og andre interessante arter 

I skrivende stund er det gjort omkring 1900 funn av 964 forskjellige sikkert bestemte insektarter på 

prosjektet. Tar vi med edderkoppdyr og noen andre invertebrater er det totalt registrert 1024 forskjellige 

arter. Med unntak av noen få, problematiske individer og enkelte svært tallrike arter, er alle innsamlede 

biller artsbestemt og registrert. Litt over 500 ulike billearter er påvist på prosjektet. I tillegg er en del arter 

innenfor edderkoppdyr, spretthaler, nebbmunner, nettvinger, rettvinger, sommerfugler, støvlus, vårfluer, 

tovinger og veps artsbestemt. Særlig av veps, og delvis blant tovinger, er det en god del artsregistrering-

er. Hele 50 insektarter oppført på rødlisten (2015) er påvist, hvorav 41 av artene er biller (tab. 2). Dette 

er et meget høyt antall, tatt i betraktning den relativt beskjedne innsatsen. Samtidig er det et viktig poeng 

at de undersøkte arealene ligger i et av Norges desidert mest artsrike områder, særlig med tanke på 

varmekjære insekter og insekter knyttet til edelløvtrær og hule eiker. En sikadeart, knyttet til bøk, ble 

registret som ny for Norge. Av graveveps (Sphecidae og Crabrobida) ble det funnet 35 arter, noe som 

tilsvarer 25% av alle gravevepsarter kjent fra Norge. Mange graveveps benytter billeganger i død ved til 

reir. Et ukjent antall arter er påvist som nye for Vestfold og/eller Horten på prosjektet. Alle funn som er 

sikkert artsbestemt er lagt inn i vår GBIF-tilknyttede artsdatabase, og er gjort tilgjengelig på Artskart 

(Artsdatabanken og GBIF Norge 2021). 

Tabell 2. Oversikt over påviste rødlistearter. 2021: Rødlistekategori nyeste rødliste. 2015: Rødlistekategori 2015. 1 
= Borre NP, 2 = Eydestranda, 3 = Eikestrand, 4 = Nedre Semb og 5 = Fogdeskogen (se også fig. 5). 

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn 2021 2015 1 2 3 4 5 

Biller Aderus populneus  NT NT   X   

Biller Ampedus hjorti eikeblodsmeller VU VU X     

Biller Atheta vilis  NT NT   X   

Biller Bothynoderes affinis  NT NT  X    

Biller Cacotemnus thomsoni  NT NT    X  

Biller Calambus bipustulatus eventyrsmeller EN EN X     

Biller Cis fagi  NT NT X    X 

Biller Cryptarcha strigata  NT NT X   X  

Biller Cryptarcha undata  VU NT    X  

Biller Cryptophagus lycoperdi  NT NT     X 

Biller Dasytes aeratus  NT NT X X    

Biller Dorcatoma flavicornis  EN EN X     

Tabell 1. Oversikt over antall og type insektfeller plassert på de ulike lokalitetene ved Borre. 
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Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn 2021 2015 1 2 3 4 5 

Biller Eledona agricola  NT NT X     

Biller Epuraea guttata  NT NT X X    

Biller Euglenes oculatus  NT NT X     

Biller Hadreule elongatula  NT NT     X 

Biller Hallomenus axillaris  LC NT     X 

Biller Hololepta plana  NT NT X     

Biller Hylis cariniceps kjølråtevedbille NT NT     X 

Biller Hylis foveicollis skogråtevedbille NT VU   X   

Biller Hylis procerulus granråtevedbille NT VU  X   X 

Biller Ischnomera caerulea  VU VU    X  

Biller Lissodema cursor  NT NT  X    

Biller Melasis buprestoides kamråtevedbille NT NT    X  

Biller Meligethes nigrescens  LC DD X X  X  

Biller Microplontus rugulosus  NT NT X     

Biller Microrhagus lepidus løvråtevedbille LC NT    X  

Biller Mycetochara axillaris  EN EN X     

Biller Mycetochara maura  NT NT X     

Biller Mycetophagus piceus eikevedsoppbille NT NT X X  X  

Biller Mycetophagus populi ospevedsoppbille NT NT    X  

Biller Paromalus flavicornis  VU VU X   X X 

Biller Prionocyphon serricornis  NT NT X  X   

Biller Prionychus ater  NT NT X     

Biller Protaetia marmorata eikegullbasse VU VU X   X  

Biller Silvanus unidentatus  VU VU     X 

Biller Stephostethus alternans  NT NT   X   

Biller Thamiaraea hospita  NT NT X     

Biller Trichonyx sulcicollis  EN EN   X  X 

Biller Xyleborus monographus  CR CR X   X X 

Nebbmunner Campylosteira verna dvergnettege NT NT X     

Tovinger Bibio marci markusflue NT VU   X   

Tovinger Leptarthrus brevirostris buttsnuterovflue VU EN X     

Tovinger Ptiolina nigrina Blekfrynset småsnipeflue DD DD     X 

Veps Caliroa tremulae  NT LC     X 

Veps Discoelius zonalis skogbladskjærerveps VU VU     X 

Veps Dolerus ferrugatus  NT NT     X 

Veps Dolichoderus quadripunctatus firflekkmaur EN EN    X  

Veps Phylloecus xanthostoma  NT LC      

Veps Stelis punctulatissima båndpanserbie NT NT     X 

Veps Tomostethus nigritus  NT VU  X X   

Veps Vespa crabro geithams LC NT X X X X X 

Totalt   48 50 23 7 8 11 14 
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3.3 Omtale av områdene og det påviste mangfoldet 

Borre nasjonalpark  

Borre nasjonalpark er opplagt en svært viktig 

lokalitet for insekter knyttet til gamle og hule edel-

løvtrær, og da særlig til hul eik. Horten har et na-

sjonalt ansvar for å ivareta eikelevende arter, og 

kommunen har flere registrerte rødlistede biller 

knyttet til hule eiker i kulturlandskapet enn noen 

annen kommune. Innenfor Borre nasjonalpark er 

det mange titalls eiketrær som oppfyller kravene 

for utvalgt naturtype hule eiker (Lovdata 2021), i 

tillegg til at det finnes enkelte andre gamle løvtrær 

med dødvedpartier eller hulrom. Samlet huser 

disse trærne en lang rekke truede billearter. Den 

kritisk truede, eikelevende barkbillen Xyleborus 

monographus (fig. 5) er i Norge kun kjent fra 

Karljohansvern i Horten i nyere tid, samt fra ett gammelt funn fra Kristiansand (Olberg 2007). Denne 

barkbillen var svært tallrik i vindusfellene i Borre nasjonalpark, og arten har tydeligvis en meget god 

populasjon i området. Det er ting som tyder på at mengden grov, nylig død eikeved kan ha økt de siste 

årene etter tørkesommeren i 2018, noe som helt sikkert har gagnet denne og andre eikelevende arter 

avhengig av nylig dødt virke. De sterkt truede (EN) billene eventyrsmeller (Calambus bipustulatus) (fig. 

7), Mycetochara axillaris og Dorcatoma flavicornis (fig. 12) ble også påvist i parken, og alle disse er 

knyttet til gamle, hule edelløvtrær, hvorav sistnevnte bare er kjent fra hule eiker i Norge. Også den store 

eikegullbassen (fig. 7) og eikeblodsmeller (fig. 8) (begge VU) bør nevnes. Førstnevnte er en art som 

kun lever i hule trær på varme lokaliteter, og som ble påvist i noen få eksemplarer i parken. 

Eikeblodsmelleren er en karakterart for hule eiker, og arten står også oppført på internasjonale rødlister. 

Hele 18 av de 21 påviste rødlistede billeartene i parken er knyttet til gamle edelløvtrær, og alle disse er 

avhengige av hule trær og/eller av død ved. I skjøtselssammenheng er det derfor svært viktig at hule 

trær og andre gamle trær ikke felles, uavhengig av om de kan utgjøre en fare for folk som bruker 

området. Hvis et tre vurderes å utgjøre en overhengende risiko, så må det settes i gang tiltak for å sikre 

treet og/eller hindre utstrakt bruk nær treet, ved for eksempel kanalisering av ferdselen utenom slike 

områder (stenge/åpne stier). Det er også viktig at trærne får beholde mest mulig døde grener, som er 

levested for flere av de påviste artene. 

Rundt flere av de gamle eiketrærne og på gravhaugene innenfor området er det eng-preget vegetasjon 

med mye blomsterplanter på et relativt stort areal. Blomsterrik eng gagner et stort antall insektarter, og 

buttsnuterovflue (EN), glansbillen Meligethes nigrescens (DD) og snutebillen Microplontus rugulosus 

(NT) er alle mer eller mindre avhengig av disse engarealene, og vil sammen med en rekke andre arter 

forsvinne hvis engarealene overgår til plen (som er dominerende i nordre del av området) eller gror helt 

igjen. Også enkelte av de påviste eikelevende rødlisteartene er blomsterbesøkende, og gagnes av 

blomsterrike engarealer rundt trærne. Med tanke på å ivareta og øke mangfoldet knyttet til engarealene, 

kan arealene med gressplen gjerne desimeres enda mer, og særlig rundt og under trekronene på de 

gamle eiketrærne. Dette har også den tilleggseffekten at færre mennesker beveger seg under 

Figur 4. Hul eik med vindusfeller på engareal i Borre 
NP. Foto: Stefan Olberg. 
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trekronene, noe som minsker risikoen for ulykker og dermed minsker behovet for beskjæring og andre 

tiltak som reduserer eikenes verdi for rødlisteartene. 

Generelt virker det som at skjøtselen av engarealene er god, uten at vi har satt oss nærmere inn i driften 

av arealene. Tid på året for slått er viktig, og det er også lurt at arealene innenfor området har et noe 

ulikt skjøtselsregime, slik at ulike plante- og insektarter skal få sine spesifikke krav oppfylt. Det er også 

fint å se den store variasjonen fra fuktige og frodige engarealer til helt tørre, sandholdige partier med 

noe mer slitasjepreg som forekommer på noen av gravhaugene. Eiketrærne i parken ser ut til å være 

bedre skjøttet enn på mange andre parkarealer i kommunen, men kan gjerne være underlagt en enda 

mer forsiktig beskjæring. Sikringstiltak av ulike typer bør i større grad brukes i stedet for fjerning av 

potensielt farlige trær eller greiner (se f.eks. Olberg m.fl. 2018). Nedfall av grove greiner eller trær som 

faller over ende bør i større grad få lov til å bli liggende i parken til glede for en lang rekke truede arter. 

Hvis dette ikke passer, må veden i det minste plasseres i en såkalt trekirkegård, som kan anlegges på 

en solfylt plass litt i utkant av parken. 

  

Figur 5. Den eikelevende barkbillen Xyleborus monographus og den hultrelevende kortvingen Trichonyx sulcicollis. 

Foto: Stefan Olberg. 

Eydestranda og Eikestrand 

Skogen ned mot Eydestranda og Eikestrand er løvskogsdominert med innslag av rik, middels gammel 

edelløvskog. Enkelte gamle edelløvtrær forekommer spredt i skogen, og det er også en del dødved av 

ulik utforming, gjerne dominert av tynne dimensjoner og lite nedbrutt ved, men flere unntak forekommer. 

Nærmest stranden er det stedvis et tynt belte med svartor-strandskog, og flere av trærne er relativt 

gamle. Vindusfellene ved Eydestranda hang på noen av de gamle trærne som fantes nær stranden. Her 

var det blant annet en grov eik, en grov ask, en død bjørk og en død osp som vindusfellene ble hengt 

opp på, samt en hul selje hvor det ble plassert en fallfelle inni hulheten. Malaiseteltet ved Eikestrand 

stod i en svartorsumpskog i midtre del av lokaliteten (fig. 6). Flere gamle trær og en del dødved var 

årsaken til at teltet ble plassert her, samt at mangfoldet av insekter er helt annerledes i en fuktig sump 

enn i den tørre og varme skogkanten ned mot sjøen. Sandstrendene nedenfor skogsarealene brukes 

ikke av badegjester, grunnet at det er svært langgrunt med noe mudrete bunn her. Dermed ryddes 
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strendene i liten grad for oppskyll av tang og slitasjen på strendene er relativt liten, tatt i betraktning alle 

menneskene som bruker nærområdet. Dette gjør strendene i dette området til noen av ytterst få i 

kommunen som kan huse spesialiserte insekter knyttet til sandstrender med tangvoller. En meget godt 

brukt gangvei/sti går mellom skogen og stranden, samt at det er et lite nettverk av godt brukte stier som 

går igjennom skogområdet bakenfor strendene.  

Seks av de påviste rødlisteartene fra Eydestranda 

er knyttet til hule løvtrær eller dødved på gamle 

eiketrær. Blant disse artene må den hultrelevende 

kortvingen Trichonyx sulcicollis (fig. 5) spesielt 

nevnes. Arten er sterkt truet og lever i de mikrokli-

matisk gunstige forholdene i soleksponerte, gamle 

trær i kulturlandskapet. Granråtevedbille (Hylis 

procerulus) (fig. 8) lever i rødmorken ved, gjerne 

av gran, og ett eksemplar ble påvist i en av 

vindusfellene. Den strandlevende snutebillen 

Bothynoderes affinis (NT) finnes kun på noen få 

lokaliteter i Norge, og er knyttet til ulike meldearter 

på sandstrender. Ett eksemplar ble påvist på 

sandstranden ved et besøk i august.  

I svartorsumpskogen ved Eikestrand kan det nevnes at det ble påvist en god forekomst av den lille 

kortvingen Atheta vilis (NT), som tidligere kun er kjent fra to andre lokaliteter i Norge, og som ser ut til å 

være sterkt knyttet til løvsumpskoger. Den sårbare skogråtevedbille (Hylis foveicollis) ble også påvist 

her, sammen med den sårbare stumpbillen Paromalus flavicornis, som lever som rovdyr under løv-

trebark på grove læger, og kun er kjent fra Vestfold i nyere tid.  

Det oppfordres til at skogen bakenfor strendene får utvikle seg fritt uten hogst, og at det ikke etableres 

ytterligere stier i området, men hovedstiene bør holdes åpne ved at nedfall av trær fjernes fra stiene 

(legges i skogen). En fri utvikling uten hogst vil bedre forholdene for rødlistede skoglevende insekter i 

området. Til tross for flere påviste rødlistearter er det stedvis en god del unge trær og ikke så mye død 

ved. Dette gjelder særlig i de delene av skogområdet som er litt unna stranden. De to strendene bør 

også få ligge mest mulig urørt, og med unntak av søppel som må fjernes, bør en god del av tangen som 

skylles opp få lov til å bli liggende som levested og næring for en lang rekke arter. Hvis gjengroingen av 

sandstrendene øker med årene, kan noe av tangen og vegetasjonen fjernes. 

Nedre Semb 

Innenfor det store arealet rundt Nedre Semb som ble foreslått undersøkt av kommunen, ble det valgt ut 

en 300 x 100 meter avlang og slak kolle beliggende rett nord for Eskebekkveien 80, med golfbane, en 

liten vei og noe bebyggelse i vest og Eskebekkveien i øst. Kollen består i hovedsak av gammel furu- og 

eikedominert skog, inkludert enkelte edelløvtrær og bjørk (fig. 10). Skogen på denne kollen så ut til å 

være den eldste innenfor det befarte arealet (men ikke hele området ble sett på i detalj). Området 

innehar i tillegg til mange gamle trær, noen hule eiker, mange stående, døde grove furutrær som dels 

er hule, og ellers litt grov, liggende død ved. Dermed ligger forholdene til rette for at området kan huse 

en god del rødlistede, vedlevende og hultrelevende billearter. 

 

Figur 6. Malaiseteltet ved Eikestrand stod i en fin 

svartorsumpskog. Foto: Stefan Olberg.  
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Figur 7. Eventyrsmeller (Calambus bipustulatus) og eikegullbasse (Protaetia marmorata) er begge knyttet til gamle, 

hule trær. Foto: Stefan Olberg.  

I de fem vindusfellene plassert på eik (2), furu (2) og lind ble det totalt påvist 14 rødlistearter ved Nedre 

Semb, hvorav alle unntatt én er knyttet til død ved eller hule trær. Av spesielt interessante arter må 

funnet av noen eksemplarer av firflekkmaur (Dolichoderus quadripuctatus) (EN) nevnes. Denne 

maurarten er ekstremt varmekjær og helt avhengig av gammel edelløvskog (helst lind i Norge). Arten er 

i Nord-Europa kun kjent fra seks lokaliteter i Horten og fra én lokalitet i Buskerud (Mølen) 

(Artsdatabanken og GBIF Norge 2021, Olsen 2019). Også ved Nedre Semb ble den kritisk truede, 

eikelevende barkbillen Xyleborus monographus (CR) (fig. 5) påvist i noen eksemplarer. Arten er som 

tidligere nevnt kun kjent fra Horten i Norge i nyere tid, og kommunen har et spesielt ansvar for å ta vare 

på arten. Noen få eksemplarer av eikegullbasse (fig. 7) ble fanget i vindusfeller på hul eik og på hul furu. 

Den hvitråtelevende og klimatisk begrensede bløtbukken Ischnomera caerulea (VU) ble fanget i ett 

eksemplar her. Denne arten er blomsterbesøkende som voksen, og må derfor ha tilgang på engarealer 

med blomster eller blomstrende rogn i nærheten. 

Denne kollen bør i all hovedsak overlates til fri utvikling, uten inngrep som hogst eller fjerning av døde 

trær. Det er stor ferdsel i området, og det bør forsøkes å kanalisere denne ferdselen til den godt 

merkede, gjennomgående stien/turveien for å unngå for mye slitasje på resterende areal. Følges disse 

retningslinjene, vil naturverdiene og artsmangfoldet i området øke ytterligere på sikt. 
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Figur 8. Granråtevedbille (Hylis procerulus) og eikeblodsmeller (Ampedus hjorti). Foto: Stefan Olberg.  

 

Fogdeskogen 

Det relativt store arealet som ligger ved Fogdeskogen og som skulle undersøkes, består i stor grad av 

relativt ung blandingsskog. I midtre del er det en stor, ca. 2-3 år gammel hogstflate, der eldre bøk og 

noe bjørk og gran var dominerende før hogst (fig. 11). Noen grove bøketrær står fortsatt igjen i østre 

kant av hogstflaten. På sentrale deler av flaten er det et par gjenværende bøketrær og flere nedblåste 

bøketrær ligger spredt i området, samt at mye hogstavfall fortsatt lå på flaten ved undersøkelsestids-

punktet. Grunnet de relativt mange, grove bøkestammene som ligger solbelyst i området, ble det vurdert 

at det var størst sannsynlighet for å registrere rødlistearter på hogstflaten, mens arealene rundt ble 

vurdert som ikke fullt så interessante. Det ble satt ut ett malaisetelt og fire vindusfeller på dødved av 

bøk og gran her. Femten rødlistearter er så langt registrert fra hogstflaten i Fogdeskogen. Det mest 
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interessante funnet er nok fire eksemplarer av den 

kritisk truede barkbillen Xyleborus monographus 

(fig. 5), som også ble påvist i Borre NP og ved 

Nedre Semb. Dette funnet er noe spesielt, da det 

ikke ble sett noen gamle eiketrær eller grov 

dødved av eik i nærheten av fellene. Det er en 

liten mulighet for at arten også kan leve på bøk, 

men arten er kun oppgitt fra eik i litteraturen. Ett 

eksemplar av Trichonyx sulcicollis (EN) (fig. 5) ble 

påvist i en av vindusfellene på bøk. Paromalus 

flavicornis og Silvanus unidentatus (begge VU) 

lever under bark på løvtrær. Førstnevnte ble 

påvist både under bark på bøk og i fellene, mens 

sistnevnte ble fanget i ett eksemplar i en 

vindusfelle. Skogbladskjærerveps (VU) er en art 

knyttet til varme lokaliteter på Østlandet, og arten 

ble påvist i malaiseteltet. Denne lever i solbelyst 

tørr, død ved, og de stående, døde bøketrærne 

utgjør antagelig et godt levested for denne arten. 

Ett eksemplar av båndpanserbie (NT) ble funnet i 

Fogdeskogen. Båndpanserbien er en parasittisk 

bie som legger egg i andre biers ynglekammer, 

bl.a. enkelte murerbier (Osmia spp.). Her ble også 

bladsikaden Edwardsiana flavescens (fig. 9) funnet i malaiseteltet. Dette er første funn i Norge av denne 

arten. Den skal være særlig knyttet til bøk, men kan også gå på andre treslag. 

Figur 9. Bladsikaden Edwardsiana flavescens ble påvist 

ny for Norge i Fogdeskogen. Foto: Kjell Magne Olsen. 
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Figur 10. En vindusfelle hengende på død lind i skogholtet ved Nedre Semb. Foto: Stefan Olberg. 

    

Figur 11. Hogstfeltet i Fogdeskogen med vindusfelle på granstubbe og et malaisetelt. Foto: Stefan Olberg. 
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Området som ble undersøkt ved Fogdeskogen er i utgangspunktet mer eller mindre ødelagt som en 

lokalitet med store naturverdier, ettersom skogen er hogd. Mange vedlevende insekter er avhengig av 

å finne et levested som er varmt og tørt, og som har død ved av riktig kvalitet og tilstand. Disse kravene 

vil gjerne bli oppfylt i en periode på en hogstflate der mange grove stammer ligger igjen, og der det også 

står igjen noen høystubber og tørrtrær på hogstflaten. Dermed vil hogstflaten i noen år etter hogsten 

fungere som et godt levested for kravfulle vedlevende insektarter. Ligger i tillegg hogstflaten i en region 

med svært gunstig klima, og i nærheten av andre gode lokaliteter, vil også flere av artene som bruker 

hogstflaten kunne stå oppført på rødlisten. Alt dette stemmer godt med hogstflaten ved Fogdeskogen, 

og forklarer hvorfor såpass mange interessante og rødlistede arter ble påvist her. Hogstflaten vil 

imidlertid gro igjen med busker og unge trær, og om få år vil derfor området tape seg kraftig som levested 

for slike krevende insekter. 

  

Figur 12. Cryptarcha undata (NT) og Dorcatoma flavicornis (EN) ble påvist i undersøkelsene. Foto: Stefan Olberg. 

3.4 Kunnskapstilfanget 

Denne undersøkelsen tilfører mye ny og sårt tiltrengt kunnskap om artsmangfoldet av insekter og andre 

småkryp i Horten kommune. Det er ikke overraskende at det dukker opp en god del arter oppført på 

rødlisten i en slik undersøkelse, men vi var likevel noe positivt overrasket over at relativt ordinære 

skoglokaliteter skulle huse et slikt interessant mangfold. Dette understreker viktigheten av å foreta 

artskartlegginger som er tilpasset den naturen som skal vurderes. I skogområder nær sjøen i Horten er 

det utvilsomt et stort potensial for mange rødlistede insekter, spesielt dersom skogen innehar visse 

elementer, som blant annet død ved og hule trær. En naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 eller 

NiN-utvalgskartlegging etter Miljødirektoratets instruks ville ikke fanget opp disse kvalitetene. Det finnes 
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for øyeblikket ikke en tilstrekkelig kartleggingsmetodikk for å fange opp store entomologiske kvaliteter i 

norsk natur, uten å foreta en mer omfattende artskartlegging. Viktige områder for insekter risikerer derfor 

å bli undervurdert i naturkartlegginger. Insekter teller heller ikke i verdisettingen etter Miljødirektoratets 

instruks, og det skal heller ikke vurderes potensial for forekomster av rødlistearter i denne instruksen. 

Med fokus på kartlegging av plantearter, sopp, lav og moser, ville neppe slike naturtypekartlegginger ha 

fanget opp de naturkvalitetene som vi har påvist i de fire skoglokalitetene, ettersom det ikke er noen 

krav om artskompetanse hos kartleggeren og at naturtypekartlegging i hovedsak omfatter registrering 

av arter som relativt enkelt lar seg kjenne igjen i felt.  

Det kan være vanskelig å vurdere om og hvordan våre artsfunn skal påvirke en fremtidig skjebne for de 

undersøkte områdene, og da ikke minst for Fogdeskogen. På den undersøkte hogstflaten i 

Fogdeskogen er det planlagt en utbygging, noe som selvfølgelig vil gå ut over det påviste mangfoldet. 

Det er påvist flere høyt rødlistede arter, samtidig som det mest verdifulle skogarealet for biologisk 

mangfold i Fogdeskogen er hogd. Det er nok svært vanlig i kyststrøk på Østlandet at verdifulle 

insektlokaliteter ødelegges gjennom utbygging og andre påvirkninger av arealene. Forskjellen på de 

mange andre arealendringene og den ved Fogdeskogen, er at det her har blitt foretatt en undersøkelse 

av insektmangfoldet. I Horten og andre kommuner i regionen vil alt ikke-utbygd eller ikke-oppdyrket 

areal potensielt kunne ha store entomologiske kvaliteter. Det er derfor et behov for en bedre kartlegging 

av insektmangfoldet i kommunen på arealer med gammel skog, hule trær eller grov dødved, rik 

vegetasjon eller engarealer før en utbygging godkjennes. 
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