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Besvarelse 

Etablering: 

Vil Popillia japonica kunne etablere sig i Danmark i dag – og ville den reelt kunne medføre økonomisk 

skade på afgrøder?  

Ja det er sandsynligt at P. japonica kan etablere sig i Danmark. Den vil dog højst sandsynligt skulle bruge to 

år på at gennemføre sin livscyklus (Bragard et al., 2018). 

P. japonica er polyfag (mere end 300 værtsplanter) og æder både blade, blomster og frugt. I Danmark vil 

den vigtigste værtsplante indenfor landbrugsafgrøder være majs, hvor den æder silken og deformerer kol-

bedannelsen. Hvis majsplanterne anvendes til fodermajs, vil skaden sandsynligvis ikke have så stor betyd-

ning. Der er eksempler på angreb på mange forskellige afgrøder, som f.eks. jordbær og æbler (Potter and 

Held, 2002; Honey, 2015) 

Larverne lever i jorden og æder af rødderne. Hvorvidt det rette mikroklima for larvens udvikling er til stede i 

majsmarker er usikkert. Oftest lægger billen sine æg lige under overfladen på arealer dækket med græs, 

hvor der er det optimale mikroklima for udvikling af larven. Larven æder af rødderne og især 3. stadium 

larverne kan være ødelæggende, hvor planterne visner og dør. Skader forårsaget af larver ses oftest på 

engarealer, plæner og golfbaner. P. japonica ligner gåsebillen, Phyllotpertha horticola, mht. biologi og livs-

cyklus, og det er derfor muligt at P. japonica larverne vil være mest ødelæggende, hvor græsset mistrives 

(tør og sandede jorder) ligesom for gåsebillelarverne. En hyppig følgevirkning er fugle (til tider ræve og 

grævlinge), der præderer på larverne og dermed ødelægger græsoverflader (Raw, 1951) 

Hvordan ser scenariet ud ved klimaændringer, der fører til en 2 graders temperaturstigning?  

En stigning på 2°C vil formentligt betyde, at flere områder i Danmark vil være velegnet til, at den kan etab-

lere sig (Rapid Pest Risk Assessment of Popillia japonica, DEFRA, June 2015) og hvis en temperaturstigning 

forårsager, at billen kan afkorte sin udviklingstid fra to til ét år, kan det naturligvis få betydning for populati-

onsstørrelsen og dermed billens udbredelse. I forbindelse med en forventet 2°C stigning inden for de kom-

mende 80 år omtales ustabilt vejr som en af følgevirkningerne. Dette kan føre til længere sommerperioder 

med tørt vejr og måske en faktor der taler til fordel for jordlevende torbister som japanbillen. Samtidig kan 

vi også risikere mere og kraftigere nedbørsmængder, hvilket vil øge jordens vandindhold i de kritiske som-

mermåneder og dermed forringe larvernes overlevelse.     
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Bekæmpelse: 

Hvilke muligheder er der for bekæmpelse af billen i hhv. konventionel og økologisk jordbrug i Danmark og 

øvrig EU, herunder brugen af mekanisk behandling og naturlige fjender. (Ifølge EFSA bekæmpes billen 

med insecticider i USA – midler der ikke er tilgængelige i EU/DK)? 

Bør visse af bekæmpelsestiltagene udføres udenfor billens flyveperiode? 

Eftersom billen overvintrer som larve i jorden vil jordbearbejdning som pløjning og harvning have en mar-

kant indvirkning på antallet af billelarver, der overlever frem til foråret (Raw, 1951). Golfklubberne har i 

mange år blandt andet forsøgt sig med biologiske metoder til bekæmpelse af gåsebillelarver i form af 

insektdræbende nematoder (Heterorhabditis bacteriophora), bakterier (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) 

eller svampe (Metarhizium anisopliae; Beauveria bassiana) (Larsen et al., 2004; Laznik et al., 2012). I praksis 

har det vist sig meget svært at få et klart og entydigt billede af effekten af disse biologiske metoder under 

forsøg udført i felten; dels har der ofte været for få larver i det valgte behandlingsfelter pga. mangelfuld 

eller dårlige moniteringsmetoder eller ekstrem nedbør og tørke har forårsaget stor variation imellem for-

søgsparceller og dermed givet et uklart resultat. 

Bekæmpelse bør ligge udenfor billens flyveperiode, da det handler om at ramme larverne. Men i konven-

tionel sammenhæng kan midlet Avaunt 150 EC, som indeholder aktivstoffet indoxacarb måske anvendes 

mod voksne individer, men det udfases september 2022.  Derudover kan mindre effektive foranstaltninger 

anvendes, som f.eks. pheromonfælder og hvide fangbakker i perioden, hvor billerne sværmer. Normalt vil 

sådanne metoder være mere effektive som moniteringsværktøjer for at få et indblik i antal og især aktivitet 

af et skadedyr. 

Spredningskapacitet: 

Ifølge EFSA skadegørerkategorisering vil 70 % af en population, der er udsat, kunne findes inden for 50 

meter, mens der fra USA er meldinger om en spredning på 3-24 km/år. 

Hvor stor en bufferzone omkring et infesteret område i EU bør der etableres ved hhv. 

-udryddelse (hvor der pågår udryddelsesforanstaltninger i det infesterede område)?  

-inddæmning (hvor der ingen udryddelsesforanstaltninger pågår i det infesterede områder)? 

Billerne opholder sig oftest tæt på udklækningsstedet, men dette beror mere på øget chance for at finde 

en mage og parre sig. Billerne kan dog godt flyve over længere afstande, især ved temperaturer fra 29-35 

°C, som er optimale for flyvning (Kreuger and Potter, 2001).  

Registreres angreb af billen på træer, buske eller afgrøder vil de første tegn med stor sandsynlighed være 

tilstedeværelsen af de voksne individer. Typisk vil man forsøge at slå disse individer ned med insekticider, 
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og samtidig vil man anlægge en sikkerhedszone omkring fundstedet. Sikkerhedszonens udstrækning må 

være bestemt af omfanget af kolonisering og antal biller fundet. Optræder der kun én eller to biller er det 

nærliggende at forvente, at koloniseringen er ny og derfor vil en sikkerhedszone på 50-100 m omkring 

fundstedet være nok. Samtidig skal der holdes et skarpt øje med om flere individer skulle dukke op i områ-

det. Er der tale om et større areal med en bestemt afgrøde eller træer/buske og findes der i området flere 

arealer med samme afgrøde eller træer/buske bør sikkerhedszonen sandsynligvis udvides. Det er vigtigt, 

at der foregår en løbende og intens overvågning for at fastslå, om der skulle være flere individer i området. 

Dette gælder både for selve fundperioden, men også de efterfølgende år.  

Optræder der derimod mange hundrede individer på fundstedet (erne), er der tale om en længerevarende 

kolonisering i området og man bør forvente at billen har etableret sig i området. I sådanne tilfælde vil en 

sikkerhedszone ikke være relevant. Her kan en bufferzone måske komme på tale. Blev billen f.eks. fundet 

på Fyn vil det være nærliggende at forsøge at holde billen fra at sprede sig yderligere mod vest eller øst. 

Men da billen er en god flyver, vil dette tiltag sikkert ikke kunne forhindre billen i at sprede sig yderligere.   

Vores forslag er baseret på engelske anbefalinger med 100 m som sikkerhedszone og 1 km som bufferzone 

(Honey 2015). Vi finder dette giver god mening, da billen er meget polyfag og kan overleve på mange 

forskellige urter og træer, så hvis den findes udbredt i et større område, er det meget svært at forestille sig, 

at den vil kunne holdes indenfor en bufferzone. En bufferzone på f.eks. 20 km vil i praksis betyde en ud-

strækning på 40 km, hvor man vil forsøge at hindre denne torbist i at sprede sig yderligere. Dette er efter 

vores skøn ikke muligt.  

Det vigtige er løbende at følge udbredelsen af P. japonica fra Sydeuropa og om den naturligt spreder sig 

op imod Skandinavien. Kommer billen først ind i landet og får lov at etablere sig bliver det meget vanskeligt 

at kontrollere udbredelsen. Japanbillen ligner til forveksling gåsebillen, og kun specialister vil opdage, at 

der er tale om en ny art. Allerede dette vil give billen et betydeligt forspring, hvis vi skulle være så uheldige 

at få den ind i landet. 
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