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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende bestillingen ’Spørgsmål om aksløberens larve (Zabrus te-
nebriodes)’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i en bestilling dateret d. 10. juli 2015 samt i en opfølgende 
e-mail d. 20. august 2015 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – 
om at besvare en række spørgsmål vedrørende aksløberen.  
 
På baggrund af bestillingen d. 10. juli blev der fremsendt en besvarelse dateret d. 13. 
august 2015. Nærværende notat er således en opdateret version indeholdende den 
oprindelige besvarelse fra d. 13. august samt svar på de opfølgende spørgsmål fra d. 
20. august, og erstatter dermed det tidligere fremsendte notat. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”, og er 
udarbejdet af seniorforsker Annie Enkegaard og seniorforsker Gabor L. Lövei, Insti-
tut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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24. august 2015 
 

 
Notat vedrørende aksløberens larve (Zabrus tenebrioides) 

Af Annie Enkegaard og Gabor L. Lövei, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 
 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har modtaget ønske om mulighed for dispensation til 
jordbearbejdning om efteråret forud for en forårssået afgrøde for bedrifter, hvor der 
erfaringsmæssigt er problemer med aksløberens larve. I en bestilling fra 10. juli 2015 til DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – har NAER bedt DCA om at besvare nedenstående 
spørgsmål vedrørende aksløberen.  
 
1) Hvilke afgrøder forvolder aksløberens larve typisk skader på? 
2) Hvor stort er problemet med aksløberens larve, set i forhold til problemer forårsaget af andre 

planteskadegørere? 
3) Hvornår, hvor ofte og hvor i landet forekommer skader fra aksløberens larve typisk? 
4) Kan landbrugerne forebygge skader fra aksløberens larve og i givet fald hvordan? 
5) I hvilket omfang kan jordbearbejdning løse eller forebygge problemer med aksløberens larve? 
6) Er det jeres vurdering, at udbruddet i 2015 har været særligt stort sammenlignet med tidligere år 

– og har det været begrænset til bestemte egne i Danmark? 
7) Er problemet med aksløberens larve eskalerende? 
8) Kunne angrebene have været imødegået på anden vis ved godt landmandsskab? 
 
 
Besvarelse 
1) Hvilke afgrøder forvolder aksløberens larve typisk skader på? 
Aksløberen, Zabrus tenebrioides Goeze (Coleoptera: Carabidae), angriber græsser (mere end 30 
græsarter er beskrevet som værter (Cate, 1983)), herunder hvede, rug og byg (Rostrup, 1940; 
Larochelle 1990). Havre angribes sjældnere (Rostrup, 1940; Ovsyannikova, 2015). Til tider kan 
majs angribes (Ovsyannikova, 2015). I Danmark er der set angreb på vintersæd og frøgræs 
(Cordsen et al., 2005; Pedersen, 2005; Anon., 2015). 
 
2) Hvor stort er problemet med aksløberens larve, set i forhold til problemer forårsaget af 
andre planteskadegørere? 
Aksløberen, der er naturligt hjemmehørende i steppeegnene i det sydlige Rusland (Chenikalova et 
al., 2009), har længe været kendt som skadedyr i korn- og græsafgrøder i Rusland og Sydøsteuropa 
(fx Manninger, 1978; Bob et al., 1984; Kryazheva, 1986). Skader forårsaget af aksløberens larve 
synes at være blevet mere alvorlige og udbredte i mere nordlige egne af Europa indenfor de seneste 
5-10 år (Boron, 2003; Mrowczynski et al., 2006; Holland & Oakley, 2007; Pedersen, 2007; AHDB, 
2014). Arten kan medføre alvorlige skader på afgrøderne (Nicosia et al., 1996; Fedorenko & 
Ret’man, 2009), idet alle planter i områder af marken kan forsvinde ved kraftige angreb (Cordsen et 
al., 2005) (se Fig. 1 og 2), evt. med tab af hele afgrøden til følge (Boron, 2003; INRA, 2015). 
  
 



  
Fig. 1. Hvedemark angrebet af 
aksløberens larve. Foto: Vera Jacobsen, 
Langeland. Fra Cordsen et al. (2005). 
 

Fig. 2. Angreb af aksløberlarver i rødsvingel. Foto: 
Vera Jacobsen, DLF-Trifolium. Fra Anon. (2015). 
 

 
3) Hvornår, hvor ofte og hvor i landet forekommer skader fra aksløberens larve typisk? 
Den voksne aksløber fremkommer fra midten (Cate, 1983) eller slutningen af juni (Rostrup, 1940). 
Selv om de voksne æder planter, så er dette kun tabsgivende i varmere land end Denmark (Anon., 
2015). Æggene lægges i jorden i stubmarker med spildkornsplanter og græs eller direkte i marker 
med frøgræs eller nysået vintersæd (Anon., 2015) fra midten af august, og skader som følge af 
larvernes fødesøgning kan ses om efteråret (Cordsen et al., 2005; Anon., 2015) fra omkring 
november (INRA, 2015). Larverne fortsætter deres ædning frem til slutningen af maj-begyndelsen 
af juni, hvor de forpuppes (Rostrup, 1940) – evt. afbrudt af diapause, hvis jorden fryser til (Cate, 
1983). 
 
Ifølge Anon. (2015) optræder angreb af aksløberens larve i Danmark med meget forskellig 
angrebsstyrke fra år til år. I visse år er der tale om masseoptræden. En varm og tør sensommer og 
efterårsperiode (august-september, og til dels oktober) er befordrende for overlevelsen af æg og de 
unge larver og vil derfor fremme angreb (Cate, 1983). Risikoen for angreb stiger, jo hyppigere der 
dyrkes vintersæd efter vintersæd eller jo hyppigere, der dyrkes frøgræs (Cate, 1983; Anon., 2015). 
Sand- og grusjord er mindre velegnede for aksløberens populationsudvikling end tungere jorde 
(Cate, 1983). 
 
I 2007 anføres i oversigt over landsforsøgene (Pedersen, 2007), at ”angreb af aksløberen er blevet 
mere hyppig de senere år i milde områder af landet med megen dyrkning af frøgræs og korn”. 
Samme sted angives angreb til at have været mest udbredt på Langeland. For 2014 meddeles, at der 
med års mellemrum (og senest i 2014) har været kraftige angreb på Vestsjælland og Langeland, 
samt at angreb er set på Sydfyn og Samsø (Anon., 2015).  
 
4) Kan landbrugerne forebygge skader fra aksløberens larve og i givet fald hvordan? 
Kemisk bekæmpelse 
Kemisk bekæmpelse af aksløberen er mulig ved behandling i efterår og forår; behandlingen bør 
foretages om natten, hvor larverne er aktive og kommer op til jordoverfladen (Andrey Matalin, 
Moscow State Pedagogical University; pers. komm.). I Sydøsteuropa og Rusland omfatter de 
seneste anbefalinger vedr. kemiske bekæmpelse af aksløberen brug af cypermethrin kombineret 
med chlorpyrifos i Bulgarien (Agria, 2011), diazinon og fipronil (evt. i blanding) i Rusland (Andrey 

https://projekter.vfl.dk/Projekter/Promilleafgiftsfonden/2015/videnbase_og_specialraadgivning_2439/Konverterede billeder/Biologi-og-bekaempelse-af-aksloeberens-larve_pl_15_2105_2439.docx/e190a3ecd073efa323ed401d0ba5bb46e2d83d5e.jpg


Matalin, Moscow State Pedagogical University; pers. komm.) og chlorpyrifos, lindane, parathion 
eller diazinon kombineret med carbaryl i Ungarn (Plantpro, 2015). En nylig russisk undersøgelse 
har vist thiamethoxam er virksomt mod aksløberen (Chenikalova et al., 2009).  
 
Disse aktivstoffer er imidlertid udgået i Danmark (Middeldatabasen, 2015), bortset fra 
thiamethoxam, som kun må anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og cypermethrin, som muligvis 
ikke vil være virksomt overfor aksløberen, såfremt det anvendes alene. SEGES har på baggrund af 
lovende forsøg med Avaunt (indoxacarb) indgivet ansøgning om tilladelse til anvendelse af dette 
middel mod aksløberen (Anon., 2015).  
 
Værtplanteresistens 
Der vil antagelig være forskelle i forskellige sorters modtagelighed overfor aksløberen (Faccini et 
al., 2005), men da der ikke foreligger undersøgelser for de sorter, der er tilgængelige på det danske 
marked, er dyrkning af modstandsdygtige sorter ikke en mulighed i Danmark for øjeblikket. 
 
Biologisk bekæmpelse 
Der er ingen information om mulige naturlige fjender, som evt. kunne anvendes i biologisk 
bekæmpelse (Holland & Oakley, 2007). 
 
Kulturelle foranstaltninger, sædskifte 
Som anført ovenfor, så stiger risikoen for angreb af aksløberens larve, jo hyppigere der dyrkes 
græs-/kornafgrøde efter græs-/kornafgrøde (Cate, 1983; Chenikalova et al., 2009; AHDB, 2014; 
Anon., 2015). Et sædskifte domineret af korn og græsser frarådes derfor bl.a. i Ukraine (Susidko et 
al. 1984), Rusland (Ovsyannikova, 2015; Andrey Matalin, Moscow State Pedagogical University; 
pers. komm.) og UK (Holland & Oakley, 2007). I Holland & Oakley (2007) og AHDB (2014) 
anføres, at dyrkning af en ikke-kornafgrøde vil reducere antallet af aksløbere betydeligt, og at det 
vil tage 3-4 år før antallet igen stiger til skadelige niveauer. I Ovsyannikova (2015) anføres, at der 
ikke bør være mere end to års fortløbende korn(græs)afgrøder. 
 
Kulturelle foranstaltninger, jordbehandling 
Stubbearbejdning (Anon., 2015; Ovsyannikova, 2015) med efterfølgende pløjning (Holland & 
Oakley, 2007; AHDB, 2014; Ovsyannikova, 2015; Andrey Matalin, Moscow State Pedagogical 
University; pers. komm) angives som foranstaltninger, som kan medvirke til at bekæmpelse af 
aksløberen. Bedst effekt opnås, hvis jordbehandlingen foretages lige efter høst i sensommer-
efteråret og igen i foråret før såning. Igen er det bedst, hvis behandlingen kan ske om natten. 
Pløjning anbefales ligeledes foretaget i tilstødende græskanter (Andrey Matalin, Moscow State 
Pedagogical University; pers. komm), som kan fungere som reservoir for angreb, idet 
aksløberpopulationer kan opbygges her, selv hvis der i et intensivt græs-kornsædskifte har været et 
afbræk i form af en ikke-kornafgrøde (Holland & Oakley, 2007). 
 
5) I hvilket omfang kan jordbearbejdning løse eller forebygge problemer med aksløberens 
larve? 
Jf. ovenstående anses jordbearbejdning som værende en metode til at reducere risikoen for 
tabsgivende skader forårsaget af aksløberens larve. Da aksløberens larver er aktive på 
jordoverfladen om natten, vil pløjning bidrage til en betydelig reduktion i larvernes antal. Det er 
almindeligt kendt, at jordbearbejdning ofte er skadelig for løbebiller (Thorbek & Bilde, 2004). 
 



6) Er det jeres vurdering, at udbruddet i 2015 har været særligt stort sammenlignet med 
tidligere år – og har det været begrænset til bestemte egne i Danmark? 
Angrebsstørrelse 
Som nævnt ovenfor varierer styrken i aksløberens angreb i Danmark (Anon., 2015) og kraftige 
angreb med års mellemrum har været observeret tidligere (Anon., 2015). Der foreligger ingen 
oplysninger, som gør det muligt at vurdere den relative styrke af disse tidligere angreb 
sammenlignet med det nuværende, men det er sandsynligt, at de aktuelle angreb har været kraftigere 
end tidligere betinget af det varme efterår i 2014 – det 2. varmeste siden 1874 (DMI, 2014). 
 
Angrebsudbredelse 
Angreb af aksløberens larve i Danmark er set på Vestsjælland, Langeland, Sydfyn og Samsø (Anon. 
2015), hvilket harmonerer med den generelle jordtype og det relativt milde klima i disse egne (Cate, 
1983, se ovenfor). Angrebene er således relativt lokale (Anon., 2015).  
 
7) Er problemet med aksløberens larve eskalerende? 
Som følge af klimaforandringer, herunder især udsigten til mildere og længere efterår kan det 
forventes, at angreb af aksløberens larve bliver mere udbredt i fremtiden.  
 
8) Kunne angrebene have været imødegået på anden vis ved godt landmandsskab? 
Da der ikke i Danmark er kemiske bekæmpelsesmidler til rådighed overfor aksløberen, jf. ovenfor, 
ville angreb kun kunne have været imødegået ved sædskifteomlægning. Beslutning herom skulle da 
været taget inden såningen i efteråret 2014 og ville forudsætte, at avleren på dette tidspunkt kunne 
have foretaget en vurdering af risikoen for og størrelsen af et angreb af aksløberens larve.  
 
Vurdering af begge disse elementer ville være forbundet med stor usikkerhed, da tidligere angreb 
som nævnt ovenfor har været uforudsigelige med store variationer både i forekomst og 
angrebsstyrke. Særligt vurderingen af angrebets størrelse ville være vanskeligt, da det ville 
indebære en vurdering af omfanget af aksløberens æglægning, af længden af larvernes aktive 
perioder og af larvernes overlevelseschance gennem vinteren – en sådan vurdering ville kun kunne 
baseres på antagelser om klimaet i det resterende efterår og forår.  
 
På denne baggrund vurderes, at man ikke ville kunne have imødegået angrebene med godt 
landmandsskab. 
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