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At være eller ikke at være, det er spørgsmålet, som 

Europas største bille, eghjorten, må stille sig selv. I 

hvert fald har den været erklæret uddød i Danmark, 

siden det sidste eksemplar blev observeret ved Vejle 

Fjord helt tilbage i 1970. Ikke desto mindre dukkede en 

prægtig han op i Nordsjælland i starten af juni måned.

 Eghjorten er Europas største bille. Hannen kan blive 

op til ni centimeter lang. Den lever typisk i gamle lys-

åbne løvskove, hvor den lever af dødt eller døende træ. 

Selvom den, i hvert fald offi cielt, ikke fi ndes i Danmark 

mere, lever den stadig i vores nabolande. Der er blandt 

andet en bestand i det østlige Skåne og også en be-

stand syd for Hamburg.

 Selvom Hamborg og Skåne ikke ligger så langt væk, 

så er det stadig længere, end eghjorten kan fl ytte sig 

af egen kraft, men biolog Hans Erik Svart fra Skov- og 

Naturstyrelsen tror ikke, at eghjorten, som blev fundet 

ved Hareskoven, oprindeligt har hjemme i Nordsjælland:

 – Jeg tror såmænd ikke, den har levet der. Den er nok 

nærmere blevet fragtet til landet med noget træ eller 

lignende.

 Af samme grund tror Hans Erik Svart heller ikke, at 

det fundne eksemplar er ensbetydende med en skjult 

bestand i Danmark:

 – Én svale gør jo ingen sommer, siger Hans Erik Svart 

og fortæller samtidig, at Skov- og Naturstyrelsen ikke 

vil gøre noget ekstra for at fi nde fl ere eksemplarer: – Vi 

har nok ikke ressourcer til at sende fl ere mænd ud i 

skoven for at lede efter biller.

Flere biller er blevet overset

Om eghjortehannen er en enlig svale, om den er gen-

indvandret eller om den hele tiden har været her må stå 

hen i det uvisse. Men det er helt normalt, at en art eller 

race betragtes som uddød i Danmark, når den ikke set 

i lang tid.

 Eghjortens artsfælle med det mundrette latinske 

navn Oplocephala haemorrhoidalis har langt mere 

grund til at føle sig forbigået. Den lille skyggebille på 

ca. seks millimeter har i omkring 200 år været regnet 

for forsvundet i Danmark. Da entomologen Ole Martin i 

1997 fandt fl ere eksemplarer i en gammel fyrsvamp ved 

Tystrup Sø på Midtsjælland, havde billen ikke været set 

siden slutningen af 1700-tallet. Man regner med, at bil-

len har levet der hele tiden.

 Et andet eksempel er fugleedderkoppen, som i den 

danske udgave kun er 12 millimeter lang og ikke farlig 

for mennesker. Den havde i en lang årrække været an-

set for uddød, men i 1994 blev den så fundet af nogle 

biologistuderende. Det viste sig efterfølgende, at ed-

derkoppen levede i bedste velgående på både Sjælland, 

Bornholm og i Jylland.

 Naturvejleder i Skov- og Naturstyrelsen Jan Kjær-

gaard mener ikke, det er så underligt, at nogle arter 

ikke bliver set i mange år:

 – Man fi nder dem jo ikke, hvis man ikke leder efter 

dem, og nogle arter er altså så svære at fi nde, at man 

kan lede fl ere år uden at havde heldet med sig.

 Eghjorten er en stor bille, så den er ikke sådan til at 

overse, men alligevel kunne det godt ske. 

 – Forestil dig en art, der lever skjult i fi re år for så at 

komme frem med få dyr en måned, og som kun er ak-

tive om aftenen. Den er nu og da fundet i landet blandt 

andet på Bornholm, og det er muligt, der fi ndes små 

restbestande rundt omkring, siger Jan Kjærgaard.  

 ❙  BILLE-GENSYN   ❙   AF RENÉ THUNØ   ❙

Uddød bille 
går igen
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