
Dagsommerfugle har en særlig plads i
mange menneskers bevidsthed - som et
billede på rigtig natur. Sommerfugle er
smukke, sarte og flygtige, og derfor har
de også bred folkelig opmærksomhed.

Denne udgivelse fra Lepidopterologisk
forening, sponseret af Aage V. Jensen
Naturfond, fortæller detaljeret om et
stort antal dagsommerfuglearter, der er
pressede på deres tilbageværende leve-
steder. Flere arter er uddøde gennem de
seneste årtier, og særligt i Østdanmark
er tidligere vidt udbredte arter helt for-
svundet eller i fare for at gøre det. Det
fremgår, at det især handler om arter
med krav til næringsfattig og lysåben
natur, og arter med ringe mobilitet.

Dagsommerfugle er interessante - ikke
bare for deres skønhed og folkelige appel,
men også fordi de er gode indikatorer på
naturens tilstand. Hvis sommerfuglene

har det godt, så har andre sårbare arter
det også godt, så har naturen det godt.

Der har vist sig et behov for at bygge
naturforvaltningen blandt andet på et
mere indgående kendskab til sårbare ar-
ters biologi. Et forkert forvaltningstiltag
blot i en enkelt fase af arternes livscyklus
kan være nok til, at en isoleret bestand
uddør. Omvendt kan en forvaltning, der
er indrettet på baggrund af kendskab til
udvalgte arters levestedskrav være den,
der sikrer en række andre sårbare, men
knap så synlige arter. Dagsommerfugle-
ne bliver det, som bogen her kalder flag-
skibsarter i evidensbaseret naturforvalt-
ning.

Først i 1990’erne erhvervede staten et
af de bedste og mest artsrige kalkover-
drev i Danmark, Høvblege syd for Klinte-
skoven på Møn. Samtidig var et par ento-
mologer gået i gang med at kortlægge be-
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I arbejdstøjet for det sjældne
og det sårbare

En mosaik af forskellige små naturtyper skaber livsgrundlag for mange arter, her et skovbryn,
der går over i et åbent overdrev med spredte buske af forskellige arter.



standen af sortplettet blåfugl ved
Høvblege, der var kendt som en af lan-
dets bedste lokaliteter for arten. Som det
er beskrevet her i bogen, har sortplettet
blåfugl en kompliceret livscyklus, der er
afstemt med både en enkelt myrearts le-
vevis og en enkelt eller to specifikke
værtsplanter. På Møn lykkedes det at
hjælpe en lille og sårbar bestand på fode
igen, så der siden har været en stadig lil-
le, men dog langt mere konsolideret be-
stand på nogle hundrede individer hvert
år. Frivillige sommerfugleeksperter yde-
de en akut indsats med opdræt og gen-
udsætning af yngel, og fra Naturstyrel-
sen er vi i løbende dialog i forhold til bl.a.
græsningstryk, behov for supplerende
rydning etc. Forvaltningen er med andre
ord baseret på indsigt i sommerfuglens,
værtsmyrens og værtsplanternes livs-
krav.

I Bidstrupskovene på Midtsjælland har
ligeledes et mangeårigt samarbejde mel-
lem Naturstyrelsen, og frivillige samt
sagkyndige entomologer sikret overleve-
nde bestande af nogle af de mest sårbare
dagsommerfuglearter, som er knyttet til
skovenge. Engperlemorsommerfugl, som
er en af de nationalt mest truede arter,

har her sin bedste og mest robuste be-
stand.

Her er der eksperimenteret med pleje-
metoder som manuelt høslet og udbæring
af høet fra engene, udført af Kildeengens
Høsletlaug godt hjulpet af mange frivilli-
ge, og mange af Naturstyrelsens andre
forvaltningstiltag. De gode resultater
har ansporet alle til at fortsætte med at
finde realiserbare projekter, som kan
gavne ikke bare dagsommerfugle, men
også engenes generelle naturtilstand og
samtidig være til glæde for skovens man-
ge gæster.

Jeg er ikke i tvivl om, at denne flotte ud-
givelse fra Lepidopterologisk Forening
vil blive et vigtigt redskab i den fremtidi-
ge naturforvaltning og inspirere både os
selv i styrelsen og kommunale og private
arealforvaltere. Jeg ser frem til, at udgi-
velsens faglige viden bliver udmøntet
rundt om i det danske landskab til gavn
for dagsommerfugle og mange andre ar-
ter, der er tilknyttet dagsommerfuglenes
levesteder.

Signe Nepper Larsen
Vicedirektør i Naturstyrelsen
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Efter maskinel rydning af granskov og opvækst, kan fine overdrev genskabes og opretholdes
med en ekstensiv afgræsning af robuste dyrearter. Jydelejet på Møn.



Der har gennem de seneste ca. 30 år
været et tiltagende fokus på naturbe-
varelse. Vores mentale sundhed er til en
vis grad afhængig af naturen, idet vores
sanseapparat over hundredtusindvis af
år er tilpasset de stimuli vi oplever i na-
turen. Hverdagens stress og jag kan såle-
des nedtones ved at bruge naturen til
mental rekreation. Senest har coronaepi-
demi og nedlukninger ført til at flere og
flere mennesker færdes i den danske na-
tur, og dermed er der kommet øget fokus
på dagsommerfuglene.

Som sommerfuglespecialister (lepidop-
terologer) har vi gennem de senere år
mærket et stærkt stigende ønske og be-
hov for faktuel viden og gode råd om de
sårbare dagsommerfugles krav til deres
levesteder med henblik på den rette na-
turforvaltning til gavn for arterne. Såle-
des udarbejdede vi i 2017 faktablade for
11 dagsommerfugle for Nationalpark
Skjoldungernes Land. I efteråret 2019
besluttede vi at videreføre og udbygge ar-
bejdet med at samle og videreformidle vi-
den og gode råd om biologien hos yderli-
gere 25 arter af mere eller mindre sår-
bare, men ikke nødvendigvis sjældne
dagsommerfugle. Incitatmentet blev i
2021 yderligere forstærket af fredningen
af 35 arter sommerfugle, hvor ikke bare
indsamling, men også ødelæggelse af ar-
ternes levesteder nu er blevet strafbart.

Det danske landskab har særligt gen-
nem det sidste århundrede budt dagsom-
merfuglene stadig dårligere og dårligere
leveforhold, da størstedelen af deres leve-
steder er forsvundne eller blevet forrin-
gede.

Årsagerne til at arternes levesteder er
forsvundne er mange. I flæng kan næv-
nes opdyrkning af enge og overdrev, dræ-
ning af moser, tilplantning i såvel det

åbne land som i skove, udbygning af som-
merhusområder, byudvikling og vejan-
læg. De sidste 30-50 år er desuden store
miljømæssige påvirkninger kommet til
såsom klimaforandringer og luftbåret
kvælstof.

I første omgang var tanken, at faktabla-
dene kun skulle publiceres på internet-
tet, men efterfølgende besluttede vi også
at udgive dem samlet i bogform. Fordi vi
forventer at bogen mest vil være et op-
slagsværk, og fordi bladene skal kunne
læses uafhægigt af hinanden, vil man
møde gentagelser fra art til art i tekster-
ne, hvis man læser fortløbende.

Læseren vil sikkert også bemærke, at vi
har valgt ikke at angive referencer i selve
teksterne. Dette skyldes primært, at det
er meget omstændeligt på tværs af fem
forfattere og desuden at vi mener, at det
virker meget forstyrrende ved læsning af
teksterne. Den anvendte litteratur og an-
dre kilder er opført i referencelisten, og
ud fra referencernes titel håber vi at læ-
serne uden større problemer kan finde de
nødvendige kilder, hvis man ønsker yder-
ligere viden.

Vi har valgt i bogudgaven at opstille ar-
terne alfabetisk efter det danske arts-
navn, men henviser til indholdfortegnel-
sen forrest og det fulde artsregister bag-
erst i bogen.

Faktabladene opsummerer den i litte-
raturen tilgængelige viden om de om-
handlede arters levevis, og hvor denne
mangler, giver vi vores bedste bud på en
målrettet naturpleje baseret på upubli-
ceret viden. Anbefalingerne er formule-
ret både kortfattet i punkter og mere ud-
dybende, ligesom vi beskriver arternes
livskrav, som er grundlaget for forståel-
sen af de givne anbefalinger. Vi er natur-
ligvis helt klar over, at ikke alle vore
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anbefalinger kan realiseres, det er der
sjældent ressourcer til endsige politisk
mulighed for. Vi har dog valgt at beskrive
de optimale forhold ud fra sommerfug-
lenes tarv uden megen hensyn til prak-
tiske forhold.

Af samme årsag kommer vi ikke med
meget konkrete og stedsspecifikke anbe-
falinger, da forvaltningsmetoder og -mu-
ligheder er afhængige af de givne forhold
i hvert enkelt tilfælde. Det er således na-
turforvalternes opgave at gøre den bedst
mulige indsats, og samfundets (politiker-
nes) opgave at give naturforvalterne de
fornødne rammer for arbejdet.

Som en del af et plejeprojekt bør man
starte med at lokalisere de områder, hvor
en eller flere af bogens udvalgte dagsom-
merfugle forekommer. I et givet område
vil det hyppigst dreje sig om ret få arter.
Herefter læser man om disse arter i bo-
gen. Denne information kan suppleres
ved at læse de relevante dele af det gen-
erelle afsnit om naturpleje for dagsom-
merfugle.

Vi forfattere er et hold af dagsommer-
fuglekyndige personer, som alle har en

mangeårig erfaring med især arternes le-
vevis og viden fra den tilgængelige litte-
ratur om emnet.

Det er vores håb, at vi med dette værk
giver naturforvalterne et nyttigt redskab
i hånden. Et værk som dette har aldrig
tidligere været tilgængelig i Danmark, og
det er vores forventning, at de givne op-
lysninger og anbefalinger kan medvirke
til at hjælpe de trængte dagsommerfugle,
så de kan forblive en del af den danske
natur.

Vi vil takke alle gode kolleger, især
Jørn Bittcher, Kaj Dahl og Bjarne Skule,
for mange værdifulde bidrag og billeder,
og Nina Frederiksen for mange gode re-
daktionelle kommentarer. Desuden tak-
ker vi bekendte i naturforvaltningens
verden for gode faglige kommentarer og
forslag, Nationalpark Skjoldungernes
Land for inspiration til projektet og ikke
mindst Aage V. Jensen Naturfond for
økonomisk støtte til projektet.

Et stort og spændende arbejde ligger
forude - et arbejde der ikke bliver let, da
tiden er ved at rinde ud.

Held og lykke. �
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Menneskets aktiviteter indtager naturen, men omvendt kan der opstå fin natur efter eller
med menneskets aktiviteter. Sådan en kulturskabt natur kan være gode levesteder for kræ-
vende og sårbare dagsommerfugle, der ellers vil have svært ved at klare sig.



Den danske fauna omfatter ca. 18.000 re-
gistrerede arter af insekter, hvoraf ca.
2650 arter er sommerfugle. Af disse er
dagsommerfuglene kun en ganske lille
del, idet der i tidens løb er registreret ca.
100 (92) arter af dagsommerfugle, og i
dag regnes 64 arter dagsommerfugle som
fastboende eller periodevis ynglende. Ud
af disse 64 anses 41 som almindelige eller
regelmæssige tilflyvere og 23 er mere el-
ler mindre sjældne. De resterende arter
er enten uddøde eller tilfældigt strejfen-
de individer fra nabolande.

Alle dagsommerfugle undergår en kom-
pleks livscyklus fra æg over larve og pup-
pe til voksen sommerfugl (imago).

Generelt kræver dagsommerfugle solri-
ge og varme levesteder, og mange af ar-
terne stiller helt specifikke krav til
værtsplanter og de mikroklimatiske for-
hold på levestederne. Derfor er den be-
grænsende faktor for en population næ-
sten altid de miljømæssige betingelser
mht. værtsplanter, æglægning og larver-

nes overlevelse, hvorimod de forhold der
påvirker den voksne sommerfugl, fx ud-
buddet af nektar, ikke spiller så stor en
rolle.

Arternes forsvinden
Herhjemme er der bred enighed om, at
den voldsomme tilbagegang i dagsom-
merfuglefaunaen, som vi har oplevet gen-
nem det seneste århundrede, primært
skyldes ændringer i land- og skovbrugs-
driften. Tidligere tiders drift med eksten-
siv græsning, stævning, høslæt osv. som
skifter til intensiv drift med blandt andet
ændret husdyrhold, dræning, monokul-
turer, sprøjtning og gødskning samt ind-
dragelse af såvel marginaljord som
markskel har ødelagt og skadet de dan-
ske dagsommerfugles levesteder vold-
somt og gør det stadig.

I Danmark har vi desværre ikke en lø-
bende videnskabelig overvågning af dag-
sommerfugle, men mere eller mindre
systematiske indsamlinger af data sam-
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men med simple iagttagelser, viser tyde-
ligt at mange dagsommerfuglearter bli-
ver stadigt sjældnere.

Butterfly Conservation Europe har si-
den 1990 registreret ændringer i hyppig-
hed hos 17 arter af dagsommerfugle, hvis
primære levesteder er åbent græsland
(enge og overdrev). I dag monitoreres der
i 16 EU-lande, og i den seneste rapport
konkluderes det, at 6 arter går tilbage, 4
arter har for usikre data til en konklu-
sion, mens de resterende 7 arter vur-
deres at være stabile. I en tidligere rap-
port omhandlende perioden 1990-2011
registrerede man en tilbagegang på 50 %
for dagsommerfuglearter, der lever på
enge og overdrev. Tilbagegangen var
dengang størst i Østeuropa, mens den
var knapt så udtalt i Vesteuropa. Dette
skyldtes at udviklingen i landbruget i
Østeuropa slæber 30-50 år efter udvik-
lingen i Vesteuropa. Dagsommerfuglenes
tilbagegang blev således primært tilskre-
vet ændringer i landbrugsdriften, fx som
følge af intensivering i driften, eller når

mindre rentable landbrug på næringsfat-
tig jord blev opgivet og forladt. Det sidste
viser, at mange dagsommerfugles leve-
steder kræver menneskelig påvirkning
for at forblive egnede for sommerfuglene.

De senere års markante klimaforan-
dringer spiller utvivlsomt også en rolle i
dagsommerfuglenes forsvinden, men for
disse arter foreligger der ikke brede vi-
denskabelige undersøgelser af dette
spørgsmål. Vi ser store forandringer i
den danske fauna af natsommerfugle,
hvor nordlige arter forsvinder og centra-
leuropæiske arter indvandrer og bliver
almindelige. Tilsvarende må man anse
indvandring og etablering af populatio-
ner hos de to dagsommerfugle ilia og
spejlbredpande for at være en konse-
kvens af klimaforandringerne. Sværere
er det at pege på klimaforandringer som
årsag til arters ellers uforklarlige for-
svinden, det gælder fx violetrandet ild-
fugl og engblåfugl, og måske arter knyt-
tet til tørve- og højmoser.
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Gennem tiden er en stor del af naturen i Danmark blevet opdyrket eller omdannet til bl.a. ager-
land og skov. Denne process er i dag stort set slut i Danmark, og den resterende natur er i prin-
cippet beskyttet på forskellig måde. I Baltikum kan man derimod opleve naturødelæggelsen
udfolde sig, som her hvor en meget artsrig eng bl.a. med forekomst af hele 4 dagsommerfugle på
EUs Habitatdirektiv er blevet pløjet op. De sørgelige rester af engen anes i baggrunden.



Tilbagegangen af de danske arter var et
argument for, at man i Danmark i 2021
artsfredede yderligere 21 dagsommer-
fuglearter i form af et indfangningsfor-
bud. Imidlertid adresserer artsfrednin-
ger desværre på ingen måde det grund-
læggende problem, nemlig den løbende
forringelse af dagsommerfuglenes leve-
steder i det danske landskab. Artsfred-
ning har aldrig reddet én eneste insek-
tart fra uddøen, hvis ikke fredningen føl-
ges op med målrettet naturpleje for at
forbedre og udvide arternes eksisterende
levesteder.

Dagsommerfugle i
naturforvaltningen
For langt de fleste arter af dagsommer-
fugle mangler der stadig detaljeret viden
om de præcise krav, som arterne stiller
til deres levesteder her i Danmark. Langt
de fleste sommerfugleinteresserede har
primært rettet interessen mod de voksne
sommerfugle og eventuelt opfostring af
forstadier for at lære livshistorien at ken-
de. Denne viden er imidlertid blot toppen
af isbjerget, når målet er at sikre, at en

art kan trives og forblive på et givet leve-
sted. Nøglen her er viden om, hvilke
værtsplanter artens hunner udvælger i
naturen, når de lægger æg, samt viden
om de betingelser, der skal opfyldes for at
sikre, at en tilpas andel af larverne over-
lever og bliver til voksne sommerfugle,
der kan videreføre arten.

For at kunne tilrettelægge plejen for en
art optimalt og undgå at skade eller end-
og udrydde populationerne, er det essen-
tielt med forudgående observationer og
undersøgelser for at fastslå bestands-
størrelse, benyttede æglægningsområder
osv., inden plejen iværksættes. Alterna-
tivt kan man pleje meget forsigtigt på
små dele af områderne, overvåge resul-
tatet og tilpasse plejen efter behov.

Udarbejd og følg en plejeplan med ud-
gangspunkt i nøglearternes livskrav, og
juster planen velovervejet, hvis den ikke
giver det ønskede resultat. Husk at ple-
jen er et kompromis, og at den ikke kun
skal være en engangsindsats, men det
skal også være muligt af vedligeholde
den genoprettede natur, levestederne, på
langt sigt. Plejeindsatsen skal først og

11

Formidling af naturværdierne er et vigtig led i naturbevarelsen for uden forståelse er det svært
at opnå den fornødne respekt for naturen. Det kan være en vanskelig balancegang når interes-
sen er overvældende, for naturen kan også uforstandigt elskes ihjel.



fremmest sikre og udvide nøgleartens ak-
tuelle levested, dernæst skabes der nye
levesteder i umiddelbar nærhed af eksi-
sterende og dernæst i større afstand.

En pleje kan med fordel have dagsom-
merfuglene i fokus, hvis lokaliteten inde-
holder sjældne arter, men husk også på
de øvrige sårbare dyre- og plantearter.
Pleje, der sigter på at være optimal i for-
hold til en sårbar og bevaringsværdig
dagsommerfugl, vil i reglen også være
god for den øvrige bevaringsværdige flora
og fauna. En spektakulær dagsommer-
fugl kan dermed betragtes som en så-
kaldt flagskibsart, som repræsenterer
en sårbar naturtype med andre beva-
ringsværdige arter. Som flagskibsart kan
den skabe bred interesse og forståelse og
dermed være løftestang og drivkraft for
arbejdet med bevarelsen af denne sår-
bare naturtype.

Dagsommerfuglene er også meget vel-
egnede som indikator for naturtilstan-
den på en given lokalitet. Det skyldes bla.
at de ofte optræder ret synligt og iøjnefal-
dende, så de med lidt øvelse relativt let
kan identificeres og optælles ved syste-

matiske iagttagelser alene. Dagsommer-
fuglene har med 1-2 generationer pr. år
en kort generationstid, så man vil hurtigt
se en påvirkning af bestandsstørrelsen,
hvis livsforholdene ændres på et leve-
sted.

Varierede levesteder
En hovedregel for pleje for dagsommer-
fugle er, at alle en arts krav i alle livs-
stadier løbende opfyldes for at arten
kan opretholde en vedvarende bestand,
det er ikke nok, at kun de fleste krav op-
fyldes. Hunnerne skal kunne lægge deres
æg på egnede værtsplanter, larven skal
have et tilstrækkeligt antal af den rette
værtsplante som vokser under de rette
forhold, larven skal kunne forpuppe sig
et sikkert sted med de rette fysiske for-
hold, og den voksne dagsommerfugl skal
have de nødvendige nektarplanter.
Disse forhold skal afspejles i plejepla-
nens mål og metoder. Et godt princip for
pleje af meget sårbare sommerfuglear-
ternes levested er tre trin: Først og frem-
mest sikres og udvides det eksisterende
levested, dernæst kan der skabes helt
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Her har man fjernet nåleskoven på sydsiden af skovvejen, så der kan komme sol og varme
på det meget varierede skovbryn på den modsatte side. På den måde skabes der gode leveste-
der for varmekrævende dagsommerfugle og andre insekter.



nye levesteder i umiddelbar nærhed af de
eksisterende og endelig kan der skabes
nye levesteder i større afstand. Yderli-
gere er det uhyre vigtigt at undgå pludse-
lige og omfattende ændringer i drift og
pleje på lokaliteter med eksisterende be-
stande af sårbare dagsommerfugle, da
dette let kan føre til populationens for-
svinden i løbet af en enkelt sæson.

Naturpleje kan være et kompromis, da
nogle arter fremmes og andre hæmmes af
en given indsats, men i sådanne tilfælde
må man prioritere eller bedre råde over
så store arealer, at der er plads til alle
nøglearter.

For at skabe grundlag for en så artsrig
flora og fauna som muligt, skal der findes
store områder med en varieret mosaik af
mange forskellige lysåbne plantesam-
fund. Der skal være værtsplanter for et
så stort antal arter som muligt under af-
vekslende lys-, fugtigheds-, temperatur-
og jordbundsforhold. En mosaik af små
levesteder skaber gode livsbetingelser for
et væld af andre plante- og dyrearter,
hvorved det der er godt for dagsommer-
fugle, bliver godt for artsdiversiteten.

Mange arter af dagsommerfugle fore-
kommer kun på levesteder, der eksiste-
rer i et ret smalt tidsinterval i tilgro-
ningsprocessen fra bar jord til lukket høj-
skov. Det er derfor vigtigt, at plejen,
hvilken form den end har, fremmer en
ubrudt og lang kontinuitet af netop de til-
groningsstadier, som artens livsstadier
kræver.

Indhent gerne vejledning og oplysnin-
ger fra erfarne, gerne fra lokale, entomo-
loger vedrørende lokaliteter og arter in-
den og under pleje.

Græsning og sommerfugle
Når man naturplejer for dagsommerfug-
le er græsningstrykket et helt centralt
spørgsmål. De nuværende anbefalinger
for græsningstryk for forskellige naturty-
per er i høj grad tilpasset hensynet til
fugle og flora. Imidlertid er planter langt
mere robuste overfor et hårdt græsnings-
tryk sammenlignet med sommerfugle,
idet planter kan overleve på og i jorden
som frø, rosetter eller roddele. Derimod
kan bare nogle få ugers hård nedgnav-

ning af en sommerfugls værtsplante
medføre, at sommerfuglen forsvinder.

En del arter af sommerfugle og andre
insekter lever på og i blomster og stæng-
ler af urteagtige planter, både om som-
meren og om vinteren. Planterne er både
frøkilde til de næste års værts- og nektar-
planter og desuden overvintrer mange
insekter på og i sådanne plantedele. In-
sekterne er derfor afhængige af, at de
blomstrende urteagtige planter og deres
vinterstandere lades urørt af de græssen-
de dyr. Man siger at »torn er skovs vug-
ge«, og tilsvarende kan man sige, at
spredte stikkende buske, som beskytter
urterne mod at blive afgnavet, er mange
insekters levested på græssede arealer.
Desuden skaber spredte buske læ for vin-
den, og dermed lune småbiotoper med en
anderledes flora og fauna end på de åbne
afgræssede arealer.

Specielt gælder det for dagsommerfug-
le, at de værtsplanter hunnerne udvæl-
ger til æglægning skal stå relativt frit og
soleksponeret, fx på steder, hvor de græs-
sende dyrs aktivitet skaber åben jord el-
ler en ganske kort omgivende vegetation.
Sådanne steder er der et varmt mikro-
klima, der sikrer en høj overlevelse hos
sommerfuglelarverne.

En optimal græsning for insekter er
derfor væsentlig mere ekstensiv sam-
menlignet med en græsning, der kun fo-
kuserer på floraen. En ekstensiv græs-
ning vil ikke betyde, at floraen lider over-
last, tværtimod vil man kunne forvente
en øget artsdiversitet også blandt plan-
terne.

Græsses der for intensivt bliver vegeta-
tionshøjden ensartet græsplæne-agtig
lav og værtsplanterne og sommerfugle-
larverne på dem beskadiges eller ædes
bort. Derimod medfører en utilstrække-
lig afgræsning en højere og tættere vege-
tation, hvorved der skabes et koldere og
mere ugunstigt mikroklima ved jordover-
fladen, som larverne af de sårbare som-
merfugle ikke kan overleve i.

Kvælstofnedfald fra luften ændrer i
tiltagende grad vegetationssammensæt-
ningen, især på ellers naturligt nærings-
fattige naturtyper. I dag kan kontrolleret

13



græsning være nødvendig selv på natur-
typer, der tidligere har været betragtet
som primær urørt natur. Af denne grund
anbefales kontrolleret og oftest meget
ekstensiv græsning, bl.a. af hensyn til de
biotopspecialiserede sommerfugle.

For at opretholde en varieret mosaik af
plantesamfund skal dagsommerfuglenes
levesteder ofte løbende påvirkes eller for-
styrres. Denne forstyrrelse kan naturlig-
vis til en vis grad ske uden menneskelig
indflydelse gennem store vilde dyrs på-
virkning, men for mange dagsommerfug-
les vedkommende er det uomtvisteligt, at
menneskelig aktivitet skaber levesteder,
som sommerfuglene er afhængige af, og
som ellers ville være sjældne i landska-
bet.

I Danmark har denne aktivitet gennem
flere årtusinder bestået i husdyrs eksten-
sive græsning i landskabet kombineret
med fx rydning af skov til opdyrkning,
stævningshugst, høslæt og kontrolleret
afbrænding.

Angivelse af det rette græsningstryk
for sommerfugle er vanskelig, da det af-
hænger af mange faktorer. Der er stor
forskel på, hvor mange græssende dyr et

givet areal kan bære afhængigt af jord-
bundsforhold, årets nedbør og andre fak-
torer.

Formodentlig vil det som udgangs-
punkt generelt være passende med om-
kring 1 storkreatur pr. 10 hektar på de
mest næringsfattige levesteder på tør
sandjord til op imod 1 storkreatur pr. 2
hektar på de allermest næringsrige leve-
steder på enge.

I dette værk har vi valgt at angive dyre-
enhed pr. hektar, men angivelsen skal
kun anses for vejledende og må tilpas-
ses de konkrete forhold.

Meget overordnet for sommerfugle er
får generelt de mindst anbefalelsesvær-
dige græssere. Får er hårde ved vegeta-
tionen, og dette rammer ofte netop dag-
sommerfuglenes værtsplanter. Kreatu-
rer er mere moderate og selektive, og
heste er ofte kræsne, så de skåner værts-
planter, til gengæld er deres afgnavning
hård ved vegetationen, da de afbider tæt
på jordoverfladen.

Optimalt bør græsningstrykket overvå-
ges, så det er muligt at fjerne eller ned-
bringe antallet af græssende dyr med
kort varsel, hvis græsningstrykket bliver
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endsige tjene som værtsplanter eller skjul for sommerfuglelarver.



for stort. Dette gøres lettest og mest ef-
fektivt ved, at der etableres en eller flere
aflastningsfolde på de dele af det græs-
sede område, der vurderes at have den
laveste naturværdi. Aflastningsfolde bør
være etablerede allerede inden dyrene
udsættes på arealet.

Selv når et areal er græsset for hårdt i
forhold til insekt-trivsel, vil det som ofte
blive bedømt som undergræsset. Under-
søgelser fra Sverige viser, at en vegeta-
tionshøjde på 15-20 cm giver den største
artsrigdom af både sommerfugle og plan-
ter.

For yderligere oplysninger omkring
valg af græssende dyr og deres egenska-
ber, henviser vi til diverse gode vejled-
ninger og rapporter om emnet, se refe-
rencelisten side 261.

Bestående love og forordninger er sær-
deles problematiske, når det tilstræbes
at afgræsse dagsommerfugles levesteder
til gavn for såvel dagsommerfugle som
den generelle artsdiversitet. Ofte udløses
tilskuddet i tilskudsordninger først ved
et langt hårdere græsningstryk end de
fleste populationer af dagsommerfugle
kan overleve.

Urørt skov, rewilding og
sommerfugle
Disse to naturforvaltningsformer er for
tiden begge meget aktuelle og diskutere-
de. Målet for især rewilding angives at
være, »at understøtte et økosystem med
naturlige processer og dynamikker og
minimal brug af forvaltningsindgreb«,
dvs. uden særlig hensyntagen til truede
og sårbare arter. Man skal i den forbin-
delse huske, at rewilding i sin rene form
er et meget risikabelt eksperiment med
de få tilbageværende bestande af truede
arter. Især for rewilding er der tale om en
forvaltningsmetode, hvor der ikke fore-
ligger dokumentation for at det fremmer
de sårbare sommerfuglearters levevil-
kår. I nogle tilfælde fra udlandet har der
tværtimod været tale om tab af et stort
antal sommerfuglearter. I planer og rap-
porter om rewilding er »forventeligt« et
påfaldende og bekymrende hyppigt an-
vendt ord.

Mange af vore skovlevende dagsom-
merfugle har tidligere været ret vidt ud-
bredt. Det skyldtes at deres levesteder
udgøres af de dele af skovene, der i hi-
storisk tid blev påvirket af traditionel
stævningsdrift samt ekstensiv græsning
af skovenge. Hvor godt disse arter klare-
de sig i naturlig skov helt uden menne-
skelig påvirkning, kan der kun gisnes
om.

En nærmere kommentering af de to na-
turforvaltningsmetoder falder uden for
denne bogs rammer. Vi vil her nøjes med
at påpege, at en stor del af de sårbare
skovlevende dagsommerfugle er knyttet
til og fremmet af menneskeskabte natur-
typer, mest enge og lysninger, og såfremt
disse naturtyper ikke opretholdes, vil ar-
terne uddø.

Høslæt, slåning og
dagsommerfugle
Høslæt består i slåning af vegetationen
med en senere fjernelse af det afslåede
materiale, i modsætning til slåning,
hvor materialet efterlades på stedet. Hø-
slæt er derfor en effektiv, men ofte ar-
bejdskrævende metode til at opnå en øn-
sket reduktion af næringsstofindholdet
på en lokalitet. Slåning reducerer ikke
næringsindholdet, tværtimod frigøres
næring gennem nedbrydning af det af-
slåede plantemateriale.

Plejes der med høslæt, skal slættet tids-
mæssigt afpasses i forhold til den eller de
på stedet levende sommerfugles livscy-
klus, så æg, larver og pupper påvirkes
mindst muligt. Generelt bør høslæt ske
om efteråret, hvor de fleste sommerfug-
les overvintringsstadier befinder sig på
eller nær jordoverfladen, og derved ikke
påvirkes af slåningen. Desuden vil der
være de nødvendige nektarplanter, når
de voksne sommerfugle er på vingerne.
Enkelte dagsommerfugle befinder sig he-
le året og i alle stadier mere eller mindre
på værtsplanten, og arten er derfor sær-
lig følsom for slåning uanset årstiden. I
sådanne tilfælde må man finde det
mindst skadelig tidspunkt for slåning i
artens livscyklus eller bedre foretage
slæt på årligt skiftende delarealer.
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Der bør omhyggeligt instrueres inden
høslættet eller slåningen udføres, så det
er helt klart hvad, der skal slås, og hvad
der ikke skal slås.

Slæthøjden kan med fordel varieres, en
slæthøjde omkring 10 cm er passende.
For insekter er den bedste lemand en
person, der ikke er god til at slå med le,
dvs. en som skaber variation.

Lad afklippet materiale blive liggende
nogle få dage, men aldrig permanent.
Derved kan larver og andre dyr kravle
ned i den tilbageværende vegetation.

Høslæt kan være en velegnet metode
ved bevaring af bynære levesteder for
sårbare dagsommerfugle. Ofte er andre
metoder, som fx afgræsning med dyr,
vanskelige at benytte på sådanne steder,
og høslæt kan derfor med borgerinddra-
gelse i form af naturinteresserede hø-
slætlaug eller »caretakergrupper« give
mulighed for at udbrede forståelsen og
medansvaret for den sårbare natur. Op-
lysning og viden er et godt og vigtigt mid-
del til at skabe interesse og medansvar
for bevarelsen af naturen, og her er dag-
sommerfuglene et godt element.

Genetisk forarmning
Blandt de mange trusler mod dagsom-
merfuglene findes der to mere upåagtede
fænomener: Genetisk drift og indavl.

Genetisk drift er tab af genetisk til-
pasningsevne og er et simpelt statistisk
forhold, hvor risikoen for tab af en egen-
skab stiger voldsomt jo færre individer
der er i en population. Dermed øges risi-
koen for populationens uddøen markant,
når populationsstørrelsen er under 50-
100 individer.

Indavl er biologisk betinget og består i,
at individerne pga. parring med søsken-
de bliver mere genetisk identiske, med
deraf følgende øget dårlig overlevelse af
deres afkom.

Den accelererede tilbagegang hos dag-
sommerfuglene, som vi er vidne til i disse
år, skyldes blandt andet en tiltagende
isolation af de tilbageværende populatio-
ner. Konsekvensen af isolationen er også,
at hvis en lokal population uddør, kan
den ikke længere genopstå via genind-
vandring fra nærliggende populationer.
Yderligere vil der i isolerede populatio-
ner i dårlige år opstå genetiske flaske-
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halse, hvor populationen kun består af
ganske få individer. Det fører igen til at
den genetiske variation og hermed til-
pasningsevnen, i populationen reduceres
og betyder, at populationen er dømt til at
uddø på kortere eller længere sigt. Dette
kaldes »udryddelsesgæld«, på engelsk
»extiction debt«. En del små og isolerede
populationer af danske dagsommerfugle
kan derfor måske ikke reddes, selvom
der plejes målrettet for dem på den mest
perfekte måde.

Genetisk forarmning kan kun modvir-
kes ved at bevare den størst mulige popu-
lation eller flere delpopulationer og i vis-
se situationer ved at tilføre individer fra
andre populationer, en såkaldt forstærk-
ning, som dog først bør ske efter en ud-
videlse af levestedet.

Skovenes sommerfugle
Danmarks skove er levesteder for et stort
antal planter og dyr heriblandt en del ar-
ter af dagsommerfugle. Dog er en mørk
og monoton skov generelt meget fattig på
arter, både når det gælder dagsommer-
fugle og de fleste andre plante- og dyre-
arter.

Dagsommerfuglearter som er knyttet
til træer og buske klarer sig bedre i sko-
vene, idet de nemmere finder egnede le-

vesteder fx oppe i træer i skovbryn, mens
arter, der lever på lave urter, har trange
vilkår.

Alle skovens dagsommerfugle er som
larver afhængige af lys og varme for at
kunne fuldføre deres udvikling. Derfor er
det den lysåbne skov og specielt skovlys-
ninger og -enge, der er gode levesteder for
hovedparten af skovens planter og dyr
inklusive dagsommerfuglene. Desuden
forekommer mange arter i skovbryn, i ra-
batter langs skovveje og i overgangszo-
nerne mellem åbent land og skov.

Levestederne for skovens dagsommer-
fugle udgøres oftest af et specifikt tilgro-
ningsstadie, hvorefter arterne efter nogle
år flytter videre til nyopståede egnede le-
vesteder i nærheden af de gamle.

Det er derfor vigtigt, at der kontinuer-
ligt skabes lysåbne arealer fx i form af
stævning, nye rydninger, fældning i form
af plukhugst, fjernelse af træ- og buskop-
vækst langs veje, ekstensiv græsning, hø-
slæt og evt. harvning. Herved vil der kon-
stant være mange lysninger i forskellige
succesionsstadier, hvilket sikrer mange
forskellige levesteder og dermed en stor
artsdiversitet, også af sårbare arter.

Plejen skal tilstræbe, at nye og ældre
lysninger konstant findes jævnt fordelt i
skoven, og at der findes lysåbne spred-
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A: Skov. B: Halvhøje urter og småbuske. C: Lave urter. D: Skovvej.
A: Med indhak i skovbrynet, så der skabes længere skovbryn med mere læ eksponeret

mod forskellige verdenshjørner.
B: 10-20 meter brede bæl-

ter, der deles op i styk-
ker af 50-100 me-ters
længde, som slås i 4-ro-
tation hvert femte år,
så der hele tiden findes
stykker, der har en al-
der af 0-5 år, 5-10 år,
10-15 år og 15-20 år.

C: 3-5 meter brede bælter,
der deles op i stykker af
50-100 meters længde,
som slås i 4-rotation
hvert år, så der hele ti-
den er stykker, der har
en alder af 0-1 år, 1-2
år, 2-3 år og 3-4 år .

D: Skovvej.
Det er vigtigt, at der slås i rotation, så der hele tiden findes stadier af forskellig tilgro-

ning, som passer de forskellige arter.



ningskorridorer, der forbinder lysninger-
ne, så insekterne får mulighed for at flyt-
te videre til nye egnede levesteder. Der
kan fx ryddes og harves på skiftende are-
aler langs skovvejene med fire-fem års
mellemrum, så der behandles 50-100 m
ad gangen.

I forbindelse med sommerfugle er træ-
arter som eg, pil, bævreasp, ask, birk,
tørst, elm og hassel samt nektarkilderne
slåen, tjørn og pil velegnede som skov-
træer. Især kan pil, birk, eg og bævreasp
fremhæves som værter for flest sommer-
fuglearter.

Tætte og ensartede bevoksninger med
især bøg og nåletræ giver en mørk, kold
og dermed sommerfuglefattig skov, der-
for kan man med fordel fjerne tætte be-
voksninger med fremmede arter af nåle-
træer og rødgran.

Gamle løvtræer især fritstående eg og
seljepil bør bevares, da de er levested for
mange insektarter herunder flere dag-
sommerfugle.

Stendiger bør ryddes for træ- og busk-
vegetation, men bevar urterne. Solekspo-
nerede stendiger er specielle og varme le-
vesteder for varmekrævende dagsom-
merfugle og andre insekter. Stenene
samler varme om dagen og afgiver den i
løbet af natten, samtidig med at urterne

er værtsplanter for bl.a. dagsommer-
fugle.

Undgå opsætning af kasser til insektæ-
dende fugle, dagsommerfuglelarver står
højt på menuen. En mejsefamilie kan for-
tære op mod 300.000 larver på en sæson!

Se de iøvrigt levestedsoversigten side
19 og de følgende faktablade for artsspe-
cifikke plejeråd.

Enge og overdrev
Enge og overdrev er de naturtyper, der
rummer den største artsdiversitet af
dagsommerfugle og flest sårbare arter,
så det er meget vigtigt at bevare, udvide
og pleje sådanne naturområder. Enge og
overdrev er også naturtyper, som kræver
menneskelig påvirkning for kunne beva-
re deres karakter. Uden menneskers ryd-
ning, høslæt eller græssende dyr, vil dis-
se naturtyper ofte inden for en kort år-
række springe i skov eller for enges
vedkommende fx blive til tætte og arts-
fattige bestande af dunhammer eller tag-
rør som fremmes af kvælstof.

Optimalt kan et stort område på flere
hundrede hektar indhegnes som storfold,
der græsses hele eller dele af året. Denne
storfold bør kunne opdeles i nogle få og
mindre folde, så de græssende dyr kan
flyttes fra fold til fold for at styre græs-
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En mørk og solfattig
nåleskov er kun leve-
sted for få insekter og
ingen dagsommerfug-
le, og værre fungerer
den som en barriere
for dagsommerfugle-
nes spredningsmulig-
heder.



ningstrykket mest optimalt. Græsning i
rotation hvor dyrene flyttes til nye folde
hvert år eller med et par års interval, kan
også være en god løsning for dagsommer-
fuglene. Alternativt kan der etableres en
aflastningsfold (eller flere) på arealet
med den laveste naturværdi. Her vil der
også kunne tilskudsfodres, hvis det skøn-
nes nødvendigt.

Ofte vil det som et supplement til en
meget ekstensive græsning være nødven-
digt med manuel pleje fx rydning af op-
voksende træer og buske. Husk dog, at
spredte buske giver vigtig læ for vinden,
hvorved der skabes lune mikrohabitater
for dagsommerfugle og andre insekter, og
desuden beskytter især stikkende buske
de urteagtige planters blomster- og frø-
stande.

Overvej nøje hvilke græssende dyrear-
ter, der benyttes. Brug den dyreart, som
skaber mest mulig variation og gerne en
som ikke æder dagsommerfuglenes
værtsplanter. Afgræs meget ekstensivt,
start hellere med for få dyr så overgræs-
ning undgås, og opreguler antallet af dyr,
hvis det skønnes nødvendigt.

Se iøvrigt afsnittene om høslæt side 13
og græsning side 19 samt faktabladene
for de enkelte arter.

Hedernes sommerfugle
Heden er en naturtype, som de fleste
danskere har et forhold til, og for mange
er begrebet hede identisk med en smuk
og ensartet violet blomstrende lyngflade i
sensommeren. Imidlertid er en sådan he-
de ganske artsfattig og ikke levested for
sårbare dagsommerfugle.

Derimod består de fleste artsrige heder
af en mosaik af flere forskellige naturty-
per, lige fra tør lichen-hede til våd hede-
mose. Og det er i disse forskellige natur-
typer, at man finder de sårbare dagsom-
merfugle. Det kan fx være ensianblåfugl
på hedemoser med klokkeensian, argus-
blåfugl på steder med ung hedelyng om-
givet af næsten nøgen jord og komma-
bredpande på steder med fåresvingel, der
vokser i næsten nøgent sand. For at være
levested for mange og ofte sårbare arter,
skal heden altså vedvarende bestå af en
varieret mosaik af naturtyper.

De eksisterende heder er under tilta-
gende pres fra kvælstofnedfald fra luf-
ten, som medfører at tilgroningen af he-
den accelereres. Høje og grove græsser
kommer herved til at dominere og kvæle
ikke blot lyngen, men også den oprindeli-
ge urtevegetation, der er en forudsæt-
ning for et rigt insektliv. Den højere vege-
tation fører til at jordtemperaturen dras-
tisk sænkes omkring værtsplanterne, så
bl.a. dagsommerfuglenes larver ikke kan
overleve og populationerne uddør. Yder-
ligere stiger insektlarvernes dødelighed,
når de skal leve af de mere næringsrige
værtsplanter.

Hedens naturtyper er afhængige af en
målrettet pleje, uden pleje vil krat og
træer hurtigt forvandle heden til skov
indenfor en relativt kort årrække.

Plejen har således til formål at vedlige-
holde og skabe hedens forskellige leve-
steder, hvor tilgroningen sker meget
langsomt. Dette giver arterne mulighed
for løbende at opsøge nye egnede leveste-
der i det rette tilgroningsstadie, efter-
hånden som de eksisterende levesteder
bliver uegnede.

Før pleje iværksættes er det vigtigt at
lokalisere yngleområderne for de nøgle-
arter plejen skal gavne, så man ikke
kommer til at ødelægge alle yngleområ-
derne for en art.

Husk at informere publikum om årsa-
gen til at heden plejes. En del af plejefor-
merne ser meget drastiske ud for publi-
kum og vil ofte medføre et stort antal kla-
ger, hvis ikke informationsniveauet er
højt nok. Man kan med fordel bruge dag-
sommerfuglene som flagskibsarter, som
skaber den vigtige forståelse og interes-
se. Inddrag gerne publikum i plejearran-
gementer, hvilket skaber forståelse for
aktiviteterne.

På de fugtige hedemoser bør en evt.
dræning stoppes. En moderat hævning af
grundvandsniveauet kan skabe en større
variation i både flora og fauna, og en vis
mekanisk bearbejdning kan fremme he-
demosens særlige plantearter og dermed
dagsommerfuglene. Se især faktabladet
for ensianblåfugl.

På tørre, sandede arealer med en tæt
vegetation af græs, kan man efter behov
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foretage skrælning, afskrabning, harv-
ning eller endnu mere gennemgribende,
men holdbart, opgravning og ombytning
af sandlagene på små arealer. Det skaber
såkaldte sandfelter som er jomfruelig
jord (sand) med tørketålende planter, og
dermed bliver levesteder for varmekræ-
vende dagsommerfugle fx klitperlemor-
sommerfugl og kommabredpande og an-
dre meget specialiserede og sårbare in-
sekter.

Slåning eller afbrænding der fremmer
en artsrig hedevegetation, bør ske på
skift omkring hvert 10. år og bedst i vin-
terperioden.

I tidligere tider benyttede bønderne he-
derne som græsningsarealer, hvor den
ekstensive græsning medvirkede til at
heden blev bevaret. Som nævnt ovenfor
medfører kvælstofnedfald fra luften at
grove græsarter og invasive buske og
træer let kommer til at dominere på be-
kostning af den artsrige lave vegetation.
Ekstensiv græsning er derfor ofte endnu
mere nødvendig i dag.

Køer og heste er de mest egnede græs-
sere på hedeområderne, da de skaber va-
rierede hedearealer bl.a. med optråd i
vegetationsdækket til gavn for dagsom-
merfugle og andre insekter. Får skaber

generelt meget ensartede hedearealer, og
bør ikke benyttes, hvis der findes andre
muligheder.

Flere af vores heder er eller har været
millitære øvelsesterræner. På grund af
militærets aktiviteter med skydning og
kørsel, skabes der forstyrrelser og der-
med dynamik med mange småbiotoper
til gavn for dagsommerfugle og andre in-
sekter. Dette er et moderne eksempel på,
at menneskets aktivitet kan skabe god
natur. Fx i England trives hedepletvinge
særdeles godt i sprænghullerne på et
skydeområde. Når militæret forsvinder,
ophører forstyrrelserne og heden bliver
mere ensartet, så opretholdelse af varia-
tionen må opnås med andre metoder.

Hederne er på trods af øget kvælstoftil-
førsel fra luften meget følsomme for
græsningtrykket, som generelt skal være
meget lavt. Ca. 0,1 storkreatur pr. hektar
er som udgangspunkt passende, hvis he-
le arealet græsses kontinuerligt. Græs-
ningen bør typisk foregå fra maj til og
oktober, men græsningssæsonen bør til-
passes i forhold til forekomst af sårbare
arter. Overvåg græsningen så de ødelæg-
gende effekter af alvorlig overgræsning
kan opdages i tide og undgås. Er der
behov for tilskudsfodring, kan aflast-
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Heder kan have en høj biodiversitet, også af dagsommerfugle, hvis hederne består af en mosaik
af mange småbiotoper, som skaber mange forskellige leveforhold, især for de varmekrævende
arter. En ensartet lynghede er derimod stort set uinteressant for dagsommerfugle.



ningsfolde etableres på arealer med den
mindste naturværdi. Højere græsnings-
intensitet på mindre områder kan være
effektivt i en kort periode for hurtigere at
bringe et areal i en mere optimal til-
stand.

Se desuden afsnittet om græsning side
11 samt faktabladene for de enkelte ar-
ter for specifikke plejeråd.

Tørvemoser
De sure tørvemoser af typerne højmoser
og ekstremfattigkær, ofte kaldet sphag-
nummoser, er nogle af de få danske na-
turtyper, der kan betegnes som oprinde-
lig vild natur. Artsdiversiteten af som-
merfugle i tørvemoser er ikke særlig stor,
men stort set alle de arter man finder
her, er stærkt specialiserede og forekom-
mer ofte kun netop i tørvemoser, det gæl-
der også dagsommerfugle.

En tørvemose i balance får kun vand
via regnvand, der er fattigt på kalk, og
næringsstoffer hvilket sammen med den
høje vandstand medvirker til, at tilgro-
ningen forhindres eller bliver meget
langsom. I det nuværende danske land-
skab er tørvemoserne under pres som føl-
ge af kvælstoftilførsel fra luften og dræ-
ning, hvilket accelererer tilgroningen
med træer, især birk. Tilgroningen gør på
ganske få år levestederne ubrugelige for
insekterne, da trævæksten lukker af for
sollyset og ændrer mikroklimaet vold-
somt. Danmarks tørvemoser er gennem
tiden blevet stadigt færre og af dårligere
kvalitet, hvilket har ført til, at tørvemo-
sernes specielle flora og fauna har været i
kraftig tilbagegang og må betragtes som
truet.

Mange moser er allerede så påvirkede
af næringsstoftilførsel og ændring af
vandstanden, at den eneste mulighed for
at bevare en åben moseflade er at rydde
tørvefladen for opvækst af træer med få
års mellemrum. Rydning af træer på mo-
seflader, hvor der findes sårbare dagsom-
merfugle og andre arter af insekter, bør
foretages manuelt og i vinterperioden,
hvor insekterne er gemt i og ved jordover-
fladen. Rydning i de dele af moserne som
er helt tilgroede og uden hensynskræ-
vende arter kan foregå hele året.

Er der store områder med bevoksning
af fx birk og gran omkring den tilbage-
værende åbne del af mosen, bør disse
træer fjernes for at udvide arealet med
lysåben tørvemose, øge vandindholdet i
mosen, fjerne frøkilder samt forbinde
nærliggende moseflader via åbne are-
aler.

Mosefladen bør aldrig græsses, da dyre-
nes tramp ødelægger den sårbare vegeta-
tion bl.a. dagsommerfuglenes værtsplan-
ter.

Hævning af vandniveauet fx ved sløjf-
ning af dræn fra fastgroede moser, bør
foretages meget gradvis for ikke at sætte
insekternes levesteder under vand i læn-
gere tid (dage). Det er naturligvis lige så
vigtigt at sikre levestederne mod yderli-
gere dræning, der vil få moserne til at
tørre ud. Mange insekter vil forsvinde fra
moserne, hvis vandniveauet ligger mere
end 10 cm under tørvemosens overflade.

Det er vigtigt, at dagsommerfuglenes
geografiske forekomst i moserne bliver
grundigt undersøgt, for at kunne vurdere
og eventuelt forbedre deres yngleområ-
der og levesteder.

Se desuden faktabladene for de enkelte
arter for specifikke plejeråd.

Grøftekanter og
vejskrænter
Grøftekanter (vejkanter) er menneskab-
te biotoper, som er levesteder for en lang
række af planter og dyr, bl.a. mange in-
sektarter, som kræver lysåbne leveste-
der. Grøftekanter har derfor stor betyd-
ning for mange arter, som også lever på
overdrev og enge, se dette afsnit samt
konkrete arter på overdrev. Blandt dag-
sommerfuglene trives især de mere al-
mindelige arter tilpasset tørre leveste-
der, men sjældnere arter som fx okkergul
pletvinge kan også leve på tørre grøfte-
kanter og vejskrænter. De dagaktive nat-
sværmere, køllesværmerne er også typis-
ke arter, som koloniserer og bebor grøf-
tekanterne.

Udover at være vigtige levesteder kan
grøftekanter også fungere som spred-
ningskorridorer mellem de øer af natur,
der ligger isoleret mellem store land-
brugsarealer.
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Inden en naturfremmende forvaltning
af grøftekanter iværksættes, bør der ska-
bes et overblik ved at kortlægge natur-
værdierne, og ud fra dette planlægge den
optimale forvaltning. Sammen med flora-
en er forekomster af dagsommerfugle og
køllesværmere meget velegnede som red-
skab til at lokalisere de mest værdifulde
grøftekanter og overvåge effekten af for-
valtningen.

Slåhøjden bør ikke være mindre end 10
cm over jorden, og der bør så vidt muligt
benyttes ikke-knusende maskiner altså
ikke slagleklippere. Slå kun en gang
hvert eller hvert andet år, på skiftende
strækninger og om efteråret, da dette
skaber de mest artsrige grøftekanter.
Ideelt lader man det afslåede materiale
ligge nogle dage inden det fjernes. Om
efteråret har larver og pupper af som-
merfugle desuden gemt sig ved jordover-
fladen og tager derved ikke skade af slå-
ningen. Tørre vejskrænter på mager jord-
bund, fx grus, sand eller kalk behøver

kun slåning med et interval på op til fem
år.

Undgå så vidt muligt slåning i forsom-
meren, da det skader både sommerfugles
værtsplanter og ødelægger nektarplan-
ters blomstring i sommerfuglenes flyve-
tid.

Dog er meget næringsrige grøftekanter
med fx bestande af brændenælde, gyl-
denris, rejnfan og pastinak fattige på
sommerfuglearter, især de sårbare, og
man kan derfor uden videre og med for-
del foretage en forsommerslåning med
opsamling af det afslåede materiale.

Undgå så vidt muligt at udså kommer-
cielle og/eller fremmede frøblandinger på
nyanlagte grøftekanter og vejskrænter,
udlæg i stedet afslået plantemateriale
fra nærliggende botanisk rige grøftekan-
ter. Herved er sandsynligheden for at
etablere bestande af egnede værts- og
nektarplanter til dagsommerfuglene
større. Se plantelisten side 25 og afsnit-
tet om overdrev side 15. �
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Vejkanter med blomsterflor er heldigvis ved at blive stadig almindeligere. Desværre betyder
kraftig miljøbelastning med især kvælstof, at mange vejkanter domineres af rejnfan, gyldenris,
stor nælde, tagrør osv. Vejkanter på mager eller kalkholdig jordbund, kan til gengæld have et
overvældende blosmterflor, som fungerer som både levested og fourageringssted for insekter.



De følgende retningslinjer er i høj grad
baseret på IUCNs retningslinjer og i de
seneste definitioner fra 2013, er der tilfø-
jet en enkelt ny, som er medtaget her.

Insekters formeringsevne
Når man diskuterer forskellige former
for udsætning af insektarter, er det vig-
tigt at gøre sig insekternes biologi helt
klart. Insekter har generelt et meget
stort formeringspotentiale, dvs. de pro-
ducerer en stor mængde afkom, hvoraf en
meget stor del går tabt i løbet af artens
livscyklus. Derfor svarer en population af
et insekt på en lokalitet næsten altid til
det optimale antal individer, som forhol-
dene på lokaliteten giver populationen
mulighed for.

Tilmed kan man ved tilførsel af indivi-
der risikere at skade en eksisterende in-
sekt- population, da denne normalt har
en efter forholdene optimal størrelse.

En svær opgave
Man skal også vide, at erfaringen med
udsætning af insekter i naturen viser, at
det ofte er alt andet end nemt. I de fleste
tilfælde kendes artens livskrav ikke til-
strækkeligt godt til, at man med nogen-
lunde sikkerhed kan forvente et positivt
udfald af at etablere arten. Værre er, at
der let kan være ukendte krav, som man
ikke er opmærksom på, og som derfor
måske ikke er opfyldt. Endelig kan der
være klimamæssige eller overordnede
miljømæssige negative forhold, som det
kan være meget svært eller umuligt at
kompensere for. Disse forhold gør, at
man let kommer til at spilde resourcerne.

At det er lykkedes at etablere en art i et
andet land eller sågar landsdel, er ikke
nødvendigvis dokumentation for, at det

samme kan lykkes i et andet geografisk
område.

I diskussionen omkring udsætning,
skal man også have sig for øje, at en så-
dan aktivitet ikke blot kan (skal?) have
til formål, at etablere arten, men at akti-
viteten også kan understøtte andre arter
i den tilsvarende naturtype. Den udsatte
art kan således fungere som en »flag-
skibsart«, der motiverer generelle natur-
bevaringstiltag.

Terminologi
I det følgende beskrives en række defini-
tioner på forskellige begreber, som alle er
former for udsætning, så det fremgår me-
re klart, hvad begreberne betyder. Defi-
nitionerne er hovedsagelig baseret på
IUCNs Guidelines, 1998 og 2013.

Frisætning [release]: Den simple
handling at slippe levende individer løs,
ofte(st) en tilfældig, uovervejet og udoku-
menteret handling.

Genopretning [restoration]: Den gen-
erelle betegnelse for et forsøg på gen- in-
troduktion i form af en nøgtern og plan-
lagt bevaringsstrategi.

Introduktion [introduction]: Et forsøg
på at etablere en art med henblik på be-
varing udenfor dens kendte udbredelses-
område, men indenfor et område med eg-
nede levesteder (habitater). Etablering
af arter, som ikke er opført på listen over
danske, hjemmehørende arter, opfattes
som introduktion.

Gen-introduktion [re-introduction]:
Et forsøg på at etablere en art (eller
underart) indenfor et område hvor popu-
lationer har været kendt eller dokumen-
teret, men hvor der ikke er rimelig tvivl
om, at populationen/erne er udryddet el-
ler uddøde. Er gen-introduktionen lykke-
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des med en population, bruges betegnel-
sen gen-etablering [re-establishment].

Forstærkning / supplering [re-enfor-
cement / supplementation]: Et forsøg på
at styrke eller på anden måde modificere
en eksisterende population ved at tilføje
yderligere individer af den samme art.

Flytning [translocation]: En bevidst
flytning af individer fra en lokalitet til en
anden med det formål at påvirke donor-
eller modtagerpopulationen.

Afhjælpende flytninger [Mitigation
translocation], er flytning af en popula-
tion til et nyt sted på grund af menneske-
lig, nødvendig ødelæggelse af artens op-
rindelige lokalitet, fx ved vejanlæg.

Principper
For insekternes vedkommende er danske
entomologer generelt enige om at:

Man frem for noget andet prioriterer
bevaringen og forbedringen af eksi-
sterende levesteder i form af passende
naturpleje el. lign., således at eksisteren-
de populationer kan styrkes og sprede sig
på naturlig måde.

Introduktion af arter i områder, hvor
arten ikke er naturligt hjemmehørende,
bør kun ske helt undtagelsesvist.

Gen-introduktion eller flytning bør
kun ske i det tilfælde at en population er
uddød eller på nippet til at uddø, at et eg-
net levested er genskabt og at populatio-
nen ikke har en realistisk mulighed for at
gen-etablere sig naturligt.

Forstærkning af en eksisterende po-
pulation bør så vidt muligt helt undgås.

Genopretning for insekter skal ske på
en forud velovervejet og efterfølgende vel
dokumenteret måde.

Opformering i fangenskab og efterføl-
gende gen-introduktion eller introduk-
tion er acceptabel, når der er særdeles
vægtige og saglige grunde til det, og det i
øvrigt er praktisk muligt.

Tilfældige og udokumenterede frisæt-
ninger af arter skal undgås.

Genopretning i form af introduktion el-
ler flytning bør ikke bruges som kompen-
sation for ødelæggelse af levesteder
iøvrigt.

At en donor-population skal være egnet
i alle forhold, herunder især, at den ikke
skades ved at udtage det ønskede antal
individer.

Kriterier
På baggrund af ovennævnte ser de revi-
derede kriterier for introduktioner og
gen-introduktioner af insekter herefter
således ud:

Generelt

Det skal med en til vished grænsende
sandsynlighed kunne godtgøres, at popu-
lationen virkelig er uddød i det område,
hvortil den ønskes genindført.

Populationen skal være uddød eller i
kraftig tilbagegang på grund af menne-
skelig aktivitet som fx miljøforringelser
eller ændringer i arealudnyttelsen.

De nuværende og langsigtede naturfor-
hold skal på en faglig måde skønnes at
kunne udgøre et grundlag for en natur-
ligt levedygtig, selvreproducerende og
vedvarende bestand af arten.

Det skal kunne sandsynliggøres, at ar-
ten ikke selv kan sprede sig til området
inden for overskuelig fremtid.

Introduktionen skal være biologisk mu-
lig og ressourcemæssig overkommelig at
gennemføre, og må ikke skade en donor-
population. Genopretningsprojekter skal
dokumenteres og ledsages af et overvåg-
ningsprogram for arten.

Særligt

Introduktion bør kun benyttes, hvis der
er overordentlig gode grunde til at benyt-
te metoden.

Individer til gen-introduktion af ud-
døde populationer skal kunne tages fra
sunde og ikke sårbare bestande, der gen-
etisk set er i bedst mulig overensstem-
melse med den uddøde bestand.

Individer til forstærkning eller flyt-
ning skal, medmindre ganske særlige
forhold gør sig gældende, tages fra sunde
danske og genetisk beslægtede bestande
af arten. Udtagelse af individer til udsæt-
ning må ikke udgøre en trussel for donor-
bestanden ligesom en evt. modtagerbe-
stand ikke må kunne skades. �
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Et udvalg af vigtige værtsplanter og nektarplanter (i alfabetisk orden) for danske
dagsommerfugle..
Alle dagsommerfugle er afhængige af specifikke planter, værtsplanter, som larver-
ne lever på, og som ofte skal vokse under helt specielle forhold for, at arterne kan
gennemføre deres livscyklus. Nektarplanter fungerer derimod kun som føde- og der-
med energikilde for dagsommerfuglene.

Plantenavn Værtsplante for følgende arter
Vigtige

nektarplanter

Almindelig
gedeblad

hvid admiral

Almindelig
kællingetand

almindelig blåfugl, argusblåfugl, gråbåndet bredpande x

Almindelig
mjødurt

engperlemorsommerfugl

Ask Samlingssted for guldhale

Blodrød
storkenæb

sortbrun blåfugl

Blåbær grøn busksommerfugl

Blåhat x

Brombær x

Brunelle x

Brændenælde
nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral, det hvide c, nælde-
sommerfugl

Bævreasp poppelsommerfugl, kirsebærtakvinge, ilia, sørgekåbe

Djævelsbid hedepletvinge x

Eg blåhale, egesommerfugl. Samlingssted for iris og hvid admiral

Elm det hvide c, det hvide w, sørgekåbe, kirsebærtakvinge

Græs-arter forskellige bredpander, forskellige randøjer

Gyldenris-arter x

Harekløver almindelig blåfugl

Hedelyng foranderlig blåfugl, argusblåfugl. x

Hjortetrøst x

Klokke-ensian ensianblåfugl

Kløver-arter blåsommerfugle

Knopurt-arter x

Knoldet mjødurt fransk bredpande

Hulkravet
kodriver

terningsommerfugl

Kohvede-arter brun pletvinge
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Plantenavn Værtsplante for følgende arter
Vigtige

nektarplanter

Korsblomstrede kålsommerfugle

Kål-arter kålsommerfugle

Kragefod x

Kærsvovlrod svalehale

Kæruld-arter moserandøje

Lancetbladet
vejbred

pletvinge, okkergul pletvinge

Lind x

Lucerne høsommerfugle og blåfugle x

Løgkarse aurora, grønåret kålsommerfugl

Mirabel guldhale

Mosebølle grøn busksommerfugl, mosehøsommerfugl

Musevikke isblåfugl

Mælkebøtte-arter x

Næbfrø-arter moserandøje

Pile-arter sørgekåbe, kirsebærtakvinge, østlig takvinge, ilia, iris x

Potentil-arter spættet bredpande, fransk bredpande x

Rundbælg dværgblåfugl x

Rødkløver engblåfugl x

Røn sortåret hvidvinge

Rørhvene spejlbredpande

Seljepil iris, sørgekåbe

Skovjordbær spættet bredpande

Skærmplante-
arter

svalehale
x

Slåen guldhale, sortåret hvidvinge, slåensommerfugl, sydlig svalehale x

Soløje franske bredpande

Storkenæb-arter rødplettet blåfugl

Syre-arter
lille ildfugl, stor ildfugl, sort ildfugl, violetrandet ildfugl, dukatsom-
merfugl

Tagrør spejlbredpande

Tidsel-arter tidselsommerfugl x

Timian sortplettet blåfugl x

Tjørne-arter sortåret hvidvinge

Tranebær bølleblåfugl, grøn busksommerfugl, moseperlemorsommerfugl x

Tørst citronsommerfugl, skovblåfugl

Vedbend skovblåfugl x

Viol-arter
kejserkåbe, brunlig perlemorsommerfugl, markperlemorsommer-
fugl, skovperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, storplet-
tet perlemorsommerfugl, rødlig perlemorsommerfugl

Vrietorn citronsommerfugl

Ærenpris-arter brun pletvinge

Ærteblomstrede x
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Alléer og fritstående træer
• det hvide w Satyrium w-album

Diger, gærder, levende hegn m.v.
• guldhale Thecla betulae

Agerland med småbiotoper
• det hvide w Satyrium w-album

Byer m.v. (haver, ruderater, grusgrave)
• det hvide w Satyrium w-album
• dværgblåfugl Cupido minimus

Kystklitter
• sortbrun blåfugl Aricia artaxerxes

Ferske enge
• engblåfugl Polyommatus semiargus
• engperlemorsommerfugl Brenthis ino
• foranderlig blåfugl Plebeius idas
• hedepletvinge Euphydryas aurinia
• isblåfugl Polyommatus amandus
• mørk pletvinge Melitaea diamina
• spejlbredpande Heteropterus morpheus
• svalehale Papilio machaon
• violetrandet ildfugl Lycaena hippothoe

Heder
• argusblåfugl Plebeius argus
• ensianblåfugl Phengaris alcon
• foranderlig blåfugl Plebeius idas
• grøn busksommerfugl Callophrys rubi
• gråbåndet bredpande Erynnis tages
• hedepletvinge Euphydryas aurinia
• klitperlemorsommerfugl Argynnis niobe
• markperlemorsommerfugl Argynnis aglaja
• sortplettet blåfugl Phengaris arion
• spættet bredpande Pyrgus malvae

Kyster
• argusblåfugl Plebeius argus
• markperlemorsommerfugl Argynnis aglaja
• okkergul pletvinge Melitaea cinxia

Strandenge og -sumpe
• brunlig perlemorsommerfugl Boloria selene

Strandoverdrev
• gråbåndet bredpande Erynnis tages
• kommabredpande Hesperia comma
• sortbrun blåfugl Aricia artaxerxes
• spættet bredpande Pyrgus malvae

Kystklinter
• fransk bredpande Pyrgus armoricanus
• sortbrun blåfugl Aricia artaxerxes

Moser
• engperlemorsommerfugl Brenthis ino
• ensianblåfugl Phengaris alcon
• foranderlig blåfugl Plebeius idas
• hedepletvinge Euphydryas aurinia
• isblåfugl Polyommatus amandus
• mørk pletvinge Melitaea diamina
• svalehale Papilio machaon
• violetrandet ildfugl Lycaena hippothoe

Højmoser (aktive)
• bølleblåfugl Plebeius optilete
• grøn busksommerfugl Callophrys rubi
• moseperlemorsommerfugl Boloria aquilonaris
• moserandøje Coenonympha tullia

Naturligt næringsfattige moser
• bølleblåfugl Plebeius optilete
• grøn busksommerfugl Callophrys rubi
• moseperlemorsommerfugl Boloria aquilonaris
• moserandøje Coenonympha tullia

Overdrev og skrænter
• argusblåfugl Plebeius argus
• brunlig perlemorsommerfugl Boloria selene
• dukatsommerfugl Lycaena virgaureae
• dværgblåfugl Cupido minimus
• engblåfugl Polyommatus semiargus
• fransk bredpande Pyrgus armoricanus
• gråbåndet bredpande Erynnis tages
• hedepletvinge Euphydryas aurinia
• klitperlemorsommerfugl Argynnis niobe
• kommabredpande Hesperia comma
• markperlemorsommerfugl Argynnis aglaja
• okkergul pletvinge Melitaea cinxia
• skovperlemorsommerfugl Argynnis adippe
• sort ildfugl Lycaena tityrus
• sortplettet blåfugl Phengaris arion
• spættet bredpande Pyrgus malvae
• violetrandet ildfugl Lycaena hippothoe

Kratbevoksede overdrev
• grøn busksommerfugl Callophrys rubi
• guldhale Thecla betulae

Åbne overdrev
• foranderlig blåfugl Plebeius idas

Skove
• hvid admiral Limenitis camilla

Skovbryn og skovlysninger
• brun pletvinge Melitaea athalia
• brunlig perlemorsommerfugl Boloria selene

Oversigt over de i bogen omtalte dagsommerfugle ordnet efter deres levested. Bemærk at en art kan
forekomme under flere levesteder.

Dagsommerfugles levesteder



28

• Biotop: Egenskaben af en samling af levende organismer på et givent sted.
• Flagskibsart: En markant art som gennem sit udseende eller levevis gør den

anvendelig som argument for en naturbevarende indsats til gavn for mange an-
dre arter.

• Forekomst: Det samlede areal af de enkelte populationers tilstedeværelse.
• Habitat: De biologiske og fysiske forhold hvorunder en art kan leve mere eller

mindre vedvarende.
• Høslæt: Slåning af vegetation med en senere fjernelse af det afslåede materiale.
• Levested: De biologisk og fysiske forhold hvorunder en art kan leve mere eller

mindre vedvarende.
• Lokalitet: Det geografiske sted hvor en art har en population.
• Metapopulation: Enkeltpopulationer, som har en større eller mindre grad af

genetisk kontakt, og derved udgør en delvis samlet population.
• Nektarplante: Blomstrende planter hvor de voksne sommerfugle finder nektar.
• Rewilding: Genskabelse af de naturlige processer, der efterfølgende forløber

uden nogen form for menneskelig indblanding. Se side 15.
• Slåning: Slåning af vegetation hvor materialet efterlades på stedet.
• Storkreatur/kreatur: defineres som et individ af tyre, køer og andet kvæg over

2 år og heste over 6 måneder.
• Udbredelse: Det samlede område (ikke areal) som rummer artens forekomster.
• Urørt skov: Skov hvor traditionel kommerciel skovdrift er erstattet af et formål

om at fremme artsrigdommen. Der kan i et vist omfang udføres naturgenopret-
ning til fordel for artsrigdommen, fx ved at skabe lysninger og mere naturlig
variation i skovens struktur og tæthed.

• Værtsplante: Den eller de planter som sommerfuglens larver lever af.

• det hvide w Satyrium w-album
• dukatsommerfugl Lycaena virgaureae
• guldhale Thecla betulae
• hvid admiral Limenitis camilla
• isblåfugl Polyommatus amandus
• kejserkåbe Argynnis paphia
• rødlig perlemorsommerfugl

Boloria euphrosyne

• skovperlemorsommerfugl Argynnis adippe
• sortplettet bredpande

Carterocephalus silvicola

Løvskov
• sortplettet bredpande
Carterocephalus silvicola

Bredder ved ferskvand
• svalehale Papilio machaon

Ordforklaring


