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Kastanieminérmøl. Foto: Linda Kjær-Thomsen5 

Kastanieminérmøl (Cameraria ohridella) 

Beskrivelse   
Videnskabeligt navn: Cameraria ohridella 

Synonymer:  

Kaldenavn: Kastanieminérmøl 

Beskrivelse: Kastanieminermøl er 3-5 mm lang som 

fuldvoksen og har et vingefang på 7,5 mm. Forvingerne er 

lysebrune med hvide striber på tværs af vingerne. 

Bagvingerne er ens mørkt farvede5. 

Forvekslingsmuligheder 

- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Det vides ikke hvorfra Kastanieminérmøllet stammer. Kastanieminérmøllet blev først observeret i 

Makedonien i 1984-85, men der er eksempler på indsamlinger fra 1879 i Grækenland5. Den spredes 

også med vinden. Kastanieminérmøl er registreret på 141 lokaliteter i perioden 2007-2015, og 

betegnes almindelig i Danmark5. 

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

3 1 1 1 3 1 6 10 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Kastanieminérmøl er vurderet til høj. 

Spredes med vinden. Cameraria ohridella anbefales at blive taget af listen, da det kun er den indførte 

Hestekastanie (Aesculus hippocastanum) der angribes1. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for 

Kastanieminérmøl er vurderet til lav. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkningen af hjemmehørende arter for 

Kastanieminérmøl er vurderet til lav. Den røde kastanie hybrid Aesculus × carnea angribes også af og 

til, men de unge larver dør (formentlig pga. giftstoffer i bladet) normalt inden de når at forpuppe sig. 

Bladene kan dog blive lidt skadet. Hvis Ær (Acer pseudoplatanus) og spidsløn (Acer platanoides) vokser 

under A. hippocastanum kan disse blive angrebet, men sker udsædvanlig sjældent. Ær er heller ikke 

hjemmehørende i Danmark 3, mens Spidsløn er4. 

 

http://www.mst.dk/
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Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer for Kastanieminérmøl er vurderet 

til lav. 

 

Økonomiske effekter: 3 (høj). De økonomiske effekter for Kastanieminérmøl er vurderet til høj. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Kastanieminérmøl er vurderet til lav. 

 

Total score = 10 
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4 (Træartsvalg 16. Spidsløn, Videnblad Skov og Natur, Skov & Landskab) 
5 Danmarks Fugle og Natur Felthåndbog: Kastanieminérmøl (Cameraria ohridella)  (IGN1936) 
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