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Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Otiorhynchus salicicola 

Synonymer: Otiorhynchus salsicola, O. apeninus (Stierlin, 1883) (= saliciola Heyden, 1908); 

Otiorhynchus liguricus 

Kaldenavn:  

Beskrivelse: Mellem-stor snudebille (8,3 – 10,7 mm). Arten er sort.   

Forvekslingsmuligheder 
Der er forvekslingsmuligher. Se kilde 1 for uddybning. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
O. salicicola  forekommer I det mellemste og nordligste Italien, og sydlig områder af Alperne. Sidne 

1994 er billen etableret i Holland2.  Den er blevet fundet i Tyskland (Kalkar-Kehrum) ved grænsen til 

Holland, i en bolig på rodnettet af et juletræ1. Siden 2002 er den etableret også i London, 

Storbritannien. Den bliver formentlig spredt med importerede planter1. Arten ankom til Danmark i 

2007 og er etableret flere steder på Fyn1. 

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 

2 1 1 1 1 1 5 7 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for O. salicicola er vurderet til middel. 

Nuværende information tyder på at arten er afhængig af menneskelige-assisteret transport på 

værtsplanter. Lokalt kan den optræde i større antal pga. en relativ høj frugtbarhed1.  

 

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

Den optræder indtil videre i menneskeskabte habitater i og omkring byer1, f.eks. gårdhave. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til lav. 

Arten optræder på Cotoneaster spp. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemer er vurderet til lav. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for O. salicicola er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for O. salicicola er vurderet til lav. 

 

Total score = 7 

http://www.mst.dk/
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