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Coloradobillen (Leptinotarsa 
decemlineata Say) er et meget 
betydeligt skadedyr for kartof-
feldyrkningen i Europa såvel 
som i USA. Coloradobillen var 
indtil midten af 1800 tallet ret 
ukendt, idet den kun forekom 
i et mindre område i staten 
Colorado, USA. Med kartof-
feldyrkningens udbredelse blev 
den hurtigt spredt til det meste 
af USA og herfra med skib til 
Europa. 

Coloradobillen har tidligere 
været på Plantedirektoratets 
liste over karantæneskadedyr, 
der er underlagt offentlig 
bekæmpelse. Det er den ikke 
mere, og der er således ikke 
pligt til at anmelde fund. 
Coloradobiller må dog ikke 
forekomme på bedrifter med 
autoriseret læggekartoffelavl.

Udbredelse i Europa
Allerede i 1876 fandt man de 
første coloradobiller på skibe 
fra USA i europæiske havne. 
De næste ca. 50 år lykkedes det 
ved energiske modforholds-
regler at forhindre coloradobil-
len i at få fodfæste i Europa. I 
1922 opdagede man imidler-
tid et stort område omkring 
Bordeaux i Frankrig kraftigt 
inficeret med coloradobiller. 
De næste ca. 10 år bredte den 
sig til hele Frankrig og herefter 
gik det stærkt. I slutningen af 
1940’erne fandtes den i det 
meste af Europa syd for Dan-
mark, og i 1949 blev de første 

biller og larver fundet på Søn-
derjyske kartoffellokaliteter. 

Siden har vi med års mellem-
rum haft besøg af tilflyvende 
coloradobiller med mere eller 
mindre kraftige forekomster. 
Nogle år er det også lykkedes 
dem at overvintre, men hel-
digvis endnu ikke at etablere 
en egentlig permanent popu-

lation. I de seneste 30 år har 
der i Danmark være to meget 
store invasioner af coloradobil-
ler i 1972 og 1983. Af mindre 
invasioner har vi senest set en 
2003-2004, hvor billen også på 
få lokaliteter har overvintret.

Udseende
De voksne coloradobiller er 
meget nemme at kende. De er 
ca. 10 mm lange og har karak-
teristiske gule og sorte længde-
striber på dækvingerne (fig. 1).  
Larverne er ligeledes karakte-
ristiske. De er ved klækningen 
ca. 2 mm lange, pukkelryggede 
og har en orange-rød farve, 
som senere bliver ren rød 
(fig. 2). Når larverne er udvik-
lede er de ca. 12 mm lange, 
og den røde farve er aftaget 
noget i styrke. 

Også æggene er meget iøjne-
faldende. De sidder på under-
siden af kartoffelbladene i 
hobe i størrelsesordenen 20-30 
stykker. De er ca. 1.5 mm lange 
og som nylagte orange-gule 
men senere hen mere rød-gule 
(fig. 3.).

Biologi
Coloradobillens livscyklus er 
vist i fig. 4. De voksne biller 
overvintrer i jorden i 10-20 cm 
dybde. Overvintringssucces er 
afhængig af jordfugtighed og 
temperaturer. Således forekom-
mer der allerede en stor vinter-
dødelighed ved ca. - 2 ºC, hvis 
fugtigheden samtidig er høj. I 
mere tør jord regner man med, 

Fig. 1. Voksne coloradobiller i gang med at 
parre sig.

Fig. 2. Coloradobillens larve med den kara-
kteristiske røde farve og “pukkelryggede” 
facon

Fig. 3. De karakteristiske orange-gule æg 
lagt i små hobe af coloradobillen
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at 5-7 frostgrader i omkring 8 
timer vil slå de fleste ihjel.

Coloradobillerne har vist stor 
geografisk variation, hvad 
angår tilpasning til temperatu-
ren. Ifølge hollandske under-
søgelser kommer de første 
overvintrende biller (vinterbil-
lerne) frem, når der med et 
udviklingsnulpunkt på 10 ºC 
er opnået en temperatursum 
på ca. 60 DD. I Danmark vil det 
normalt sige fra slutningen af 
maj til begyndelsen af juni. 
Fremkomsten strækker sig over 
en forholdsvis lang periode og 
kan vare i over en måned. 

Kort efter fremkomsten fra jor-
den begynder billerne at æde, 

når passende næring findes, 
hvilket i de fleste tilfælde vil 
være kartoffelgengroninger 
fra året før. Imidlertid kan alle 
arter af natskyggefamilien 
anvendes som føde – herunder 
også tomat og peber.

Coloradobillerne æder nu 
i omkring 14 dage for at få 
modnet æggene, som lægges 
når lufttemperaturen i nogen 
tid har ligget omkring 17 ºC. 
Antallet af æg pr. hun kan 
variere meget – fra omkring 
300 i kolde somre og op til 700 
i varme somre. 

Æggene klækkes efter 1-2 uger 
alt efter temperaturen. Her-
efter følger 4 larvestadier, som 

under gunstige forhold kun 
tager 2 uger, men i køligere 
perioder kan vare helt op til en 
måned. 

De nyklækkede larver æder 
de første 2-3 dage de tomme 
æggeskaller. Efter et par dage 
begynder larverne at gnave af 
kartoffelbladene. Først små 
huller i selve blad-pladen og 
senere mere omfattende gnav 
fra bladranden, som kan føre 
til total afløvning
Ved slutningen af 4. larvesta-
dium graver coloradobillen sig 
ned i jorden for at forpuppe 
sig. Efter 1-2 uger kommer den 
nye generation af biller (som-
merbiller) frem.  Hele udvik-
lingen fra æg til voksen tager 

Fig. 4. Coloradobillens livscyklus. 
(Af Henny B. Rasmussen frit efter W. Radtke & W. Rieckmann, Krankenheiten und Schädlinge der Kartoffel, Verlag Th. Mann).
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omkring 440 DD, og fremkom-
sten af sommerbillerne vil som 
oftest foregå i første halvdel 
af august – igen alt efter hvor 
varm sommeren har været.

Sommerbillerne gnaver nu 
løs på kartoffelplanterne i en 
måneds tid, hvorefter de graver 
sig ned i jorden for at overvin-
tre i en hviletilstand. Tempera-
turerne i Danmark er for lave 
til, at der kan nå at udvikles 
endnu én generation.

Indflyvning fra syd
I østersølande, hvor colora-
dobiller forekommer udbredt 
foregår der i forlængelse af 
ægmodningen en sprednings-
flyvning ved temperaturer på 
22 ºC eller mere. Ved høje tem-
peraturniveauer og sydøstlige 
vinde er Danmark derfor fra 
slutningen af maj og ind i juli 
måned udsat for indflyvning af 
coloradobiller. 

Under flyvningen over Øster-
søen falder langt størsteparten 
af billerne i havet, da de ikke 
kan holde sig flyvende ved 
temperaturer under 22 ºC. 
De kan imidlertid holde sig i 
live i lang tid i vandet og med 
pålandsvind skyller billerne 
herefter op på syd- og sydøst-
vendte strande (fig. 5). Mange 
opskyllede biller går til grunde, 
men er vejrforholdene efterføl-
gende gunstige, dvs. ret høje 

temperaturer og solskin, vil 
en stor del af billerne være så 
livskraftige, at de kan flyve ind 
over land – herunder dyrkede 
arealer med kartoffelmarker. 

Ud over den aktive spredning 
sker der også en passiv spred-
ning af coloradobiller hertil 
med skibe og køretøjer – 
specielt lastbiler. 

Fig. 5. Coloradobiller netop kravlet op på stranden.

Daggrader (Day Degrees)
udtrykker en varmemængde, som betinger udvikling, f.eks. af 
et insekts æg, larver og puppe. Her bruger coloradobillen 440 
DD over 10ºC (udviklingsnulpunktet). Dette antal daggrader 
og nulpunktet er bestemt via laboratorieforsøg. Det enkelte 
døgns DD-bidrag udgøres af gennemsnitstemperaturen minus 
nulpunktværdien. Har gennemsnitstemperaturen et døgn f. eks. 
været 17 ºC, er antallet af daggrader for det pågældende døgn: 
17-10 = 7 DD. 
Man tæller så sammen døgn for døgn, indtil den krævede tem-
peratursum er nået.
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Forebyggelse og 
bekæmpelse
Efter år med konstaterede 
angreb af tilflyvende colora-
dobiller i Danmark er der flere 
eksempler på angreb året efter 
i samme mark på spildplanter 
af kartofler eller i nabomarker 
med kartofler. Dette viser, at 
coloradobillen under nogle 
forhold kan overvintre i Dan-
mark, og at sædskifte derfor 
har nogen effekt. Angreb er de 
senere år typisk set i sønderjyl-
land, mens angreb længere 
nord på er sjældne.

I år med angreb af colorado-
biller er der oftest tale om 
fund af enkelte biller, som kan 
bekæmpes ved at mase billerne 
ihjel. Tilfælde af mere udbred-
te angreb, som kræver bekæm-
pelse, kan dog forekomme. 
Bekæmpelse skal foretages 
umiddelbart efter indflyvning 
og rettes mod de små larver, 
fordi effekten mod store larver 
ikke er så god. Til bekæmpelse 
af coloradobiller har godkend-
te pyrethroider vist god effekt 
over for de små larver.

Kartofler tåler betydelig 
afløvning, inden det får direkte 
konsekvens for udbytte og 
kvalitet. Kartoffelplanterne 
er mest følsomme for afløv-
ning omkring blomstring, men 
de tåler normalt op til 25% 
afløvning, inden angrebet får 
betydning for udbyttet.
Ved produktion af økologiske 
kartofler forebygges angreb 

ved ikke at dyrke kartofler på 
samme areal. Kartoflerne pla-
ceres med størst mulig afstand 
til marken, hvor der året før var 
kartofler. Ved fund af colora-
dobiller, nedvisnes kartoffel-
toppen med gasbrænder inden 
høst.

Fra og med 2004 er der opret-
tet et registreringsnet for at få 
overblik over fund af colora-
dobiller i Danmark. Antallet 
af afrapporterede fund kan 
løbende følges på 
www.planteinfo.dk og 
www.landbrugsinfo.dk

Bliver coloradobillen et per-
manent problem i Danmark?
Klimaet i Danmark betinger at 
coloradobillen vil kunne gen-
nemføre sin livscyklus overalt i 
de fleste år. Efter store invasio-
ner i 1972 og 1983 gik der flere 
år, før der ikke længere blev 
fundet overvintrende biller. 
Eksempelvis kunne man helt 
frem til 1976 finde biller, som 
nedstammede fra invasionen i 
1972. 

I 2003 fandtes spredte fore-
komster af biller ved Tinglev, 
St. Jyndevad og i den nordlige 
del af sønderjylland ved Gram. 
Fra disse spredte kolonier kom 
billerne tidligt i 2004. Allerede 
sidst i maj observeredes de 
første angreb ved Tinglev. Der 
var her tale om fund af biller i 
marker med gengroede kartof-
ler eller fund i kartoffelmarker 
som grænsede op til sådanne. 

I løbet af juni rapporteredes 
om yderligere fund, men kun 
i området omkring Tinglev og 
St. Jyndevad. Der kom således 
ikke væsentlige og udbredte 
forekomster i regionen.
Relativt store og udbredte 
forekomster af andre skadedyr 
medførte insekticidbehandlin-
ger i de fleste kartoffelmarker 
i løbet af juni. Disse behandlin-
ger var med til begrænse yder-
ligere fund af Coloradobiller, 
da behandlingerne også har 
haft en effekt på evt. indfly-
vende biller.

At det ikke er lykkedes colora-
dobillen at slå sig permanent 
ned indtil nu skyldes primært, 
at vores vinterklima med skif-
tevis kulde- og varmegrader er 
med til at øge vinterdødelighe-
den væsentligt. 

Vinterklimaet i Danmark 
kombineret med de skadedyrs-
behandlinger, som alligevel 
foretages i danske kartoffel-
marker, vil således medvirke 
til at Coloradobillen ikke kan 
forventes at blive et udbredt 
og permanent problem.
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Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, 
en husdyr- og en havebrugsserie, der 
alle henvender sig til konsulenter og 
interesserede jordbrugere.

Abonnement tegnes hos 
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 89 99 10 28 / www.agrsci.dk

Prisen for 2005:  
Markbrugsserien kr. 272,50
Husdyrbrugsserien kr. 225,00 
Havebrugsserien kr. 187,50.

Adresseændringer meddeles særskilt 
til postvæsenet.

Michael Laustsen (ansv. red.)

Layout og tryk:  
DigiSource Danmark A/S

ISSN 1397-985X

Forfattere:

Lars Monrad Hansen
Danmarks JordbrugsForskning

Ghita C. Nielsen og Lars Møller
Dansk Landbrugsrådgivning

Holger Phillipsen
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Bo Secher
Sønderjysk Familielandbrug

Forsidefoto:  
Voksen coloradobille


