
Eksempler på nyttedyr 

”Fuchsia” – december 2000 

Af Sten Porse 

Læderløberen 

Læderløberen er en bille, som bliver op til 4 cm. lang. Den er blank og sort med tydelige furer på 

langs ad dækvingerne. Den lægger i reglen æg om efteråret. Det sker i revner og sprækker ved jor-

den. Hvis ellers ikke æggene er blevet ædt eller udtørret i løbet af vinteren, klækkes de om foråret, og 

ud kommer en slank, leddelt, sort larve med et par imponerende fangstkroge på hovedet. 

Sidst på sommeren forpupper larverne sig i hulheder i jorden, og efter en måneds tid kommer de 

voksne biller frem. 

 

Både de voksne og larverne er grådige rovdyr. De lever af snegle, orme og andre insekter. Netop den-

ne art er en generalist, som gerne tager til takke med det mest almindelige fødetilbud. Den kan f. eks. 

leve af de frygtede iberiske snegle (dræbersengle), mens de er unge, men den kan også tage regnorm, 

hvis der er let adgang til dem. 

 

For haveejeren giver det en stor fordel, at læderløberne selv kan opsøge byttet i jorden. Det gør, at de 

kan æde skadedyr som stankelbenlarver, gåsebillelarver, smælderlarver og knoporme, der ellers lever 

beskyttet nede under overfladen. Derfor bør man beskytte sine rovbiller. Giv dem uforstyrret jord, 

hvor æg og pupper kan hvile. Lad dem have et tæt jorddække af blade, kompost eller halm, hvor de 

kan være beskyttet mod sol og udtørring, og lad være med at slå dem ihjel, bare fordi de er grimme 

og æder regnorme. 

 

Skolopenderen 

Skolopendre er brune eller næsten rustrøde "tusindben", der lever af rov. Dette i modsætning til de 

ægte tusindben, der er nyttige nedbrydere af dødt plantemateriale. Den største danske skolopender 

bliver op til 2,6 cm lang. Den har mange ensartede kropsled med hver et par ben. Det forreste benpar 

er omdannet til giftkroge, som bruges til at dræbe bytte med. Skolopenderen lægger æg i jorden, og 

larverne er nymfer (dvs. tro kopier af de voksne). De skal gennem en række hudskifter for at nå vok-

sen størrelse. 

 

Både de og de voksne lever af rov, og de opsøger gerne bytte under sten og bark, i jorden og kom-

postbunken eller mellem visne blade. Skolopenderen er opportunist, den tager alt det bytte, den kan 

overkomme. Derfor skader den også regnormebestanden ved at æde af de unge eksemplar, men sko-

lopenderens nytte er dog større end den skade, den gør. 

 

Skolopenderen går gerne i jorden og søger sit bytte der. Det gør den til en nyttig hjælper over for pro-

blemer som knoporme, gulerodsfluens larver, kålfluelarver og pupper af mange bladædende arter 

som f.eks. blommehveps, viklere, målere og larver af nøddesnudebilIen. 

 

Beskyt skolopenderne ved at lade dele af haven eller læhegnet være uforstyrret, sådan at træstumper, 

sten og bladbunker kan give skjul og overvintringssteder. Lær at kende forskel på dem og tusindbe-

nene, og lad være med at slå dem ihjel. Tænk også på, at jo større bestand, man har af nedbrydere 

(bænkebidere, orme, tusindben, springhaler, pansermider), jo mere føde er der til nyttedyrene, mens 



de venter på at komme i gang med skadedyrene. Derfor er kompost og jorddække i det hele taget 

afgørende vigtig. 

 

Jagtedderkoppen 

Jagtedderkopperne er store, langbenede edderkopper, der fanger deres bytte ved at overfalde det i 

spring. De laver intet fangstnet og bruger mest deres spindekirtler til at lave et net på bagkroppen, 

hvor hunnen bærer æg og siden de små unger. Det er forholdsvis slanke dyr, som man sjældent ser, 

da de trives bedst i skygge og høj urtevegetation. 

 

Jagtedderkopperne er specialister, der bevæger sig livligt omkring tæt ved jorden, hvor der er fugtig 

nok (de fleste edderkopper er afhængige af høj luftfugtighed). De foretrækker bytte, som selv bevæ-

ger sig hurtigt: fluer, myg, cikader, tæger og sommerfugle. 

 

Haveejeren har stor nytte af både denne og andre edderkoparter.Det er synd og skam, at mange 

mennesker systematisk slår disse dyr ihjel, fordi de er bange for dem. Ingen dansk edderkop er far-

lig for os, og kun to arter kan bide, så det gør ondt, husedderkoppen (den langbenede på badeværel-

ser) og vandedderkoppen. 

 

Lær at sætte pris på disse effektive jægere. Beskyt deres levesteder og lad dem have bede og hjør-

ner med høj frodig vegetation. Hvis de skal hjælpe til i urtehaven, skal grøntsagerne vokse så tæt, at 

de skygger jorden helt, - men det er der vel allerede god grund til, fordi man vil undgå ukrudt? 
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