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1. Baggrund 

Formålet med dette bilag er at give Landbrugsstyrelsen (LBST) et faglig grundlag for vurdering 
af karantæneskadegøreren, æbleflue (Rhagoletis pomonella), i en dansk sammenhæng. 
LBST vil herved kunne håndtere et udbrud af ovennævnte skadegører bedst muligt og under 
hensyntagen til dansk klima, planteproduktion og natur med videre. Bestillingen skal ligeledes 
forsyne LBST med brugbar tekst til udarbejdelse af et EU-påkrav om skadegørerspecifikt bilag 
for R. pomonella. 
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2. Beskrivelse af skadegøreren, livscyklus og spredningsveje  

1.1 Artsbestemmelse 

Den voksne flue har et vingefang på 7-9 mm. Vingen har et tydeligt F-formet bånd, som er 
karakteristisk for æblefluen samt nærtbeslægtede arter. Larven er en maddike, som udvokset 
når en længde på 7 mm (EPPO 2020). En sikker bestemmelse opnås bedst ved klækning af 
larver fra angrebne æbler. Hvis fluer klækket fra æbler ligner æblefluer, er det med høj sand-
synlighed faktisk æblefluer (Schenk et al. 2020). Bestemmelsesnøgler kan findes i Schenk et 
al. (2020). Der er desuden fundet genetiske markører til sikker artsbestemmelse af æblefluen 
(Doellman et al. 2020). 

1.2 Livscyklus 

Puppen overvintrer i jorden under værtstræet (æble, tjørn) i det øverste 5 cm jordlag. Pupperne 
klækker juni-september. De fremkomne fluer lever af diverse fødeemner (såsom nektar og 
pollen) og bliver kønsmodne i løbet af 7-10 dage. De lever op til 30-40 dage. Hunnen lægger 
ca. 200 æg enkeltvist ved gennemstikning af frugthuden. Ægget klækker efter 3-7 dage, og 
larvens udvikling tager 2-3 uger, hvorunder den danner ødelæggende tunneller i frugten. Den 
angrebne frugt vil som regel blive afkastet tidligere end normalt. Under alle omstændigheder 
forlader larven til sidst æblet og begraver sig i jorden under træet, hvor den forpupper sig og 
går i vinterdvale (Schenk et al. 2020). 

1.3 Forekomst 

Æblefluen er hjemmehørende i Nordamerika, hvor den er vidt udbredt i flere klimazoner (EPPO 
Global Database 2022). Den vil således kunne trives i det meste af Europa inklusive Danmark. 

1.4 Spredning 

De voksne fluer kan flyve op til 1,5 km i deres søgning efter et værtstræ, men tager gerne 
ophold ved det første passende træ, de finder. Langdistancespredning og invasion kan såle-
des kun finde sted ved utilsigtet spredning af inficerede æbler; men selv hvis en sådan spred-
ning skulle finde sted, vil der være flere forhindringer for at fluerne etablerer sig. For det første 
skal larverne lykkes med at forpuppe sig i jorden lokalt, og dernæst skal hun- og hanfluer finde 
hinanden for at parre sig (Schenk et al. 2020).  

Eksisterende regler forhindrer import af jord, hvori æblefluens pupper kunne forekomme. 
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3. Risikovurdering ift. hvor hurtigt skadegøreren kan spredes 

Hvis larver fra indslæbte æbler lykkes med at forpuppe sig inden for 1,5 km fra en frugtplan-
tage, vil frugtplantagen kunne blive angrebet. Imidlertid har æblefluen kun én generation om 
året. Derfor vil der være god tid til bekæmpelse lokalt, hvorved yderligere spredning kan for-
hindres. Dette positive udfald kræver dog, at angrebet opdages allerede det første år, hvor 
angrebet vil være lille (200 æg pr. hun fordelt på flere æbler). 

Hvis æblefluen først spredes til tjørn eller i private haver, vil den dog være sværere at opdage, 
og man kan tænke sig en mere udbredt spredning, inden man bliver opmærksom på proble-
met. Spredningen vil dog stadig være begrænset til max. 1,5 km pr. år. 
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4. Beskrivelser af symptomer  

Angrebne æbler er sædvanligvis misformede og plettede ved æglægningsstederne, hvor-
omkring der gerne dannes en misfarvning af frugthuden. Ved gennemskæring ses brunfar-
vede tunneller, dannet af larverne (Schwarz 2022). I felten finder man oftest, at angrebne æb-
ler er blevet afkastet førend normalt (Schenk et al. 2020). 
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5. Rådgivning om fremgangsmåde ved feltundersøgelser 

Der findes flere type af fælder, som fanger de voksne fluer. De anvendes til monitering i plan-
tager i USA, men deres tiltrækningskraft er begrænset til blot 2 meter. Dvs. at fælden kun vil 
tiltrække fluer fra træet, hvorunder fælden sættes. Fælderne skal inspiceres ugentligt og for-
nyes efter forskriften (Schenk et al. 2020). Således er fælder ikke egnede til monitering over 
større arealer med det formål at detektere, hvorvidt æblefluen et tilstede eller ej. Den bedste 
metode i felten vil derfor være at monitere tidligt nedfaldne æbler for symptomer på angreb 
af æblefluen. 
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6. Rådgivning om metoder til bekæmpelse 

I tilfælde af angreb i en æbleplantage bør alle nedfaldne æbler under angrebne træer de-
strueres. Pga. de voksne fluers begrænsede spredning i et miljø med mange frugter og få fluer 
(Schenk et al. 2020) kan man forvente en begrænset udbredelse af angrebet. På den bag-
grund anbefales det at inspicere nedfaldne æbler under alle træer inden for en 100 meter 
zone. Ønsker man maksimal sikkerhed for at inddæmme angrebet skal inspektionszonen ud-
vides til 700 meter, idet den maksimalt observerede spredning er 665 meter (Schenk et al. 
2020). Man skal være opmærksom på om zonen omfatter områder uden for plantager, hvor 
der også kan forekomme æbler eller tjørn. 

Ved angreb i naturen eller i haver skal inspektionszonen udvides til 1500 meter, idet fluerne 
flyver længere, når de ikke umiddelbart finder en værtsplante med egnet frugt. Både æble-
træer og tjørn skal omfattes i inspektionen. Sidstnævnte moniteres nemmest ved opsætning 
af fælder, som da også vil tjene som bekæmpelse. 



10 
 

7. Rådgivning om metoder til inddæmning 

Hvis det ikke lykkes at udrydde æblefluen lokalt, vil det ikke være muligt at forhindre dens 
videre spredning, idet dens værtsplanter (æbler og tjørn) er vidt udbredte i Danmark. Man bør 
dog være opmærksom på planteskoler som en kilde til langdistancespredning inden for Dan-
mark (og EU), idet pupper kan transporteres med pottede æbler og tjørn. 
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8. Rådgivning om mulighederne for fældefangst 

Æblefluen kan kun indslæbes som larve, hvilket ikke kan moniteres eller forhindres ved fæl-
defangst. Da fælderne har kort rækkevidde, er de ikke egnede til et generelt varslingssystem 
for invasion af æblefluen. 
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9. Rådgivning om prøvetagning og diagnosticering 

Æblefluen findes kun i Nordamerika. Æbler importeret derfra bør derfor inspiceres. Inspektio-
nen foretages visuelt, idet man ser efter de typiske punktformede ar efter æglægning. An-
grebne æbler gennemskæres og man checker for brunfarvede larvegange (Schwarz 2022). 
Der kan eventuelt opbygges et dansk beredskab til sikker artsbestemmelse af æblefluen ved 
genetiske markører (jævnfør Doellman et al. 2020), hvorved der kan opnås sikker bestem-
melse positiv/negativ diagnose af indsamlede larver. 
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10. Generel rådgivning om udbrudshåndtering 

Æblefluen har spredt sig til hele Nordamerika, hvilket vidner om en stor spredningsevne, når 
først fluen har fået fodfæste. Dens begrænsede udbredelse globalt, hvor æbletræer er almin-
deligt forekommende – også i store monokulturer, viser dog også, at den har svært ved lang-
distancespredning, den beror alene på spredning i inficerede æbler. Man bør således opret-
holde grundig inspektion af æbler, som er blevet plukket i Nordamerika. 
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