
 
 

 

DAB 
Finsensvej 33 

2000 Frederiksberg 

CVR nr.: 55775214 

Telefon:  77 32 00 00 

Internet:  dabbolig.dk 

E-mail:  dab@dabbolig.dk 

Servicecenter: 
man – fre 09.30 – 15.00 

 

Omstilling: 

man - tor 08.30 – 16.00 

fre 08.30 – 15.00 

 

 

Byg og Renovering 

Landskab 
 

 

 

 

 

 

Spindemøl 

Spindemøllens larver kan helt 

dække træer og buske med deres 

hvide spind i juni måned, så de 

ligner spøgelsestræer.  

Træerne tager ikke skade af 

angrebet, men det kan have 

æstetiske konsekvenser, så 

længe det står på.  

 

 

 

 

Livscyklus 

Hunner lægger æg på træernes bark og ved løvspring næste forår går larverne i gang 

med at spise bladene. De spinder et fælles spind, som beskytter dem mod at blive 

spist af fugle. I juni er angrebet på sit højeste, men her er bekæmpelse for sent, da 

larverne er ved at stoppe med at spise og i stedet forpupper sig. I juli-august flyver 

de voksne møl væk.  

Der går ofte flere år mellem angrebene, men det på det seneste har vi set hyppigere 

angreb, muligvis pga. klimaforandringer. 
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Side 2 

 

Bekæmpelse 

Hvis man vil forsøge at bekæmpe spindemøllene, skal man være tidligt ude i foråret. 

Allerede når de første angreb viser sig i april-maj, skal de fjernes. I juni, når spindet 

er mest omfattende, vil det være for sent, dog kan man forsøge sig med at ødelægge 

spindene, så fuglene kan komme til larverne.  

Planter som er gamle, syge eller lider af tørke vil være mere modtagelige for 

skadedyr. 

Beboere med egen have eller terrasse kan forsøge sig med biologisk bekæmpelse med 

rovmider, men vi kan ikke garantere for, at det er effektivt. Igen gælder det, at man 

ikke skal være for sent ude (og det er man jo desværre tit).  

Ejendomskontoret kan eventuelt gøre det til en fast procedure i april, at gøre 

beboerne opmærksomme på, at det nu et tid at holde øje med spindemøl-larverne og 

hvordan de kan bekæmpes, eller i det mindste holdes lidt nede i antal. 

 

Værtsplanter 

Spindemøl angriber især tjørn, benved, hæg, kirsebær, røn.  

Hvis man af æstetiske grunde ikke kan leve med et træ, som ofte bliver omfattende 

angrebet, kan man overveje at udskifte træet til en art, som ikke bliver angrebet.  

Når møllene er fløjet væk midt på sommeren kommer træet sig som regel igen uden 

at have lidt skade, så hvis det ellers er et træ, man er glad for, så bør det bevares. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Alsing 

Landskabsarkitekt 

Landskab 

 

 

 


