
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder på lo-
kaliteten.

• Klarlæg lokalitetens vandtilførsel og
vandfraførsel samt kvælstoftilførsel.

• Undgå dræning.
• Undgå tilførsel af næringsstoffer og

pesticider fra de omkringliggende jor-
de.

• Retablering af højere vandstand er
ofte gavnligt men skal ske med stor
forsigtighed for ikke at drukne lar-
verne.

• Udvid levestederne, hvor det er mu-
ligt at retablere delvist ødelagte om-
råder.

• Manuel rydning af opvækst af træer
og buske på mosefladen. Ryd udenfor
sommerfuglenes flyvetid.

• Høje træer i umiddelbar nærhed af
lokaliteten bør fældes, da de stjæler
vand fra mosen og kan skygge på mo-
sefladen.

• Frihold randzonen for høj vegetation,
så der er plads til nektarplanter.

• I hedemoser eller lavninger omgivet
af lyng anbefales det at slå lyngen i
moseranden.

Biologi
Moserandøje er 30-38 mm i vingefang.
Arten minder meget om okkergul randøje
(Coenonympha pamphilus) men er gen-
nemsnitligt lidt større. De to arter findes
sjældent på samme biotop. I felten ses
oversiden af sommerfuglen kun i meget
sjældne tilfælde. Derfor er det primært
via undersidetegningerne, man kan sikre
sig, at man står med en moserandøje.
Gode kendetegn er, at bagvingeundersi-
den på moserandøje er langt mere håret,
og at de fleste moserandøjer har flere ty-
delige øjepletter på bagvingeundersiden.
Yderligere ses der en tydelig hvid linje
indenfor øjepletterne både på bagvinge-
og på forvingeundersiden.

Arten findes i to underarter: En med re-
lativt få og små øjenpletter, der findes på
Sjælland og i det meste af Jylland, og så
den smukke Sønderjyske underart, der
er mere skarpt tegnet og har mange store
øjenpletter.
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Levetiden for den voksne sommerfugl
er i britiske undersøgelser angivet til
mellem to og fem dage, dog kan enkelte
individer leve i op til tre uger.

Moserandøje kan starte flyvningen sent
i maj i de varmeste år, men generelt
klækker sommerfuglene fra midten af ju-
ni. Flyvetiden topper omkring første juli,
og enkelte individer kan ses helt frem til
begyndelsen af august måned.

Moserandøje er meget lokalitetstro. Det
er ved fangst-genfangst-metoden vist, at
arten sjældent flytter sig ret mange me-
ter fra klækkestedet. Specielt hunnerne
er meget standfaste, mens hannerne fly-
ver noget mere omkring. En enkelt han
havde således flyttet sig 450 m, ligesom
der er angivelser af hanner truffet strej-
fende op til 1 km fra egnede levesteder.

Moserandøje er således tilpasset større
mere eller mindre sammenhængende
områder, hvor delpopulationerne får gen-
tilskud fra strejfende hanner. Det vur-
deres, at artens spredningsevne over
uegnet terræn næppe overstiger 500 m.

I Danmark er de fleste levesteder ret
små med populationer på mellem 20 og
100 individer. Kun i Jylland kan man
stadig finde store sammenhængende le-
vesteder med hundredvis af moserand-
øjer.

Tidligere menneskelig aktivitet har
stedvis gavnet arten. Således findes flere
af de bedste levesteder i dag i moser, hvor
der blev gravet tørv under 2. verdens-
krig. Her lever arten i tørvegrave, hvor
der nu er udviklet hængesæk.
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En hun af moserandøje, hviler på klokkelyng. Klokkelyng er en af artens foretrukne nektar-
planter.



Flugten er ret langsom og hoppende ca.
30-50 cm over mosefladen, og ofte jages
siddende sommerfugle op, når man går
hen over lokaliteten. Herefter flyver de
10-15 m, før de igen sætter sig. Sommer-
fuglene falder godt sammen med under-
laget og er ofte svære at finde, inden man
igen skræmmer dem op.

Hannerne flyver omkring i deres søgen
efter hunner evt. afbrudt af korte blom-
sterbesøg. Hannerne formodes at lokali-
sere hunnerne via lugtesansen fremfor
synssansen. Det er iagttaget, at uparrede
hunner flyver op, når en han passerer, og
således selv opsøger parring, dette er sik-
kert en tilpasning til den meget korte
levetid for den voksne sommerfugl.

Hunnerne ses sjældnere flyvende og til-
bringer hovedparten af deres tid med æg-
lægning eller hvile nede i vegetationen.

Hunnen lægger mellem 65 og 90 æg, og
æggene lægges primært i områder med
lav og sparsom vegetation. Det skyldes
formodentlig, at mikroklimaet er varme-
re, når vegetationen er mere åben. Ægge-
ne placeres enkeltvist på visne eller grøn-
ne blade af flere forskellige græsser, og
det er herefter op til den nyklækkede lar-
ve at finde den græsart, som den fore-
trækker. Larven klækker efter ca. to
uger, og den hyppigste værtsplante angi-
ves at være tuekæruld (Eriophorum va-
ginatum), men larverne æder også gerne
andre arter af kæruld, arter af star
(Carex spp.), hvid næbfrø (Rhynchospora
alba) og blåtop (Molina caerulea).

Larven æder primært om natten og sø-
ger skjul dybt nede i græsset, når den
ikke æder. Larven overvintrer i tredje
larvestadie. Hvis vandstanden stiger i lø-
bet af vinteren, forsøger larverne at krav-
le længere op på græsstråene, så de hol-
der sig tørre. Lykkes det ikke at komme
fri af vandet, tåler de såvel oversvømmel-
se samt at fryse ind i is i kortere perioder.
Opholder larverne sig mere end en uge

under vand, stiger larvernes dødelighed
dog væsentligt.

Larven er grøn med en mørkere grøn
rygstribe og to hvide til gullige længde-
striber på hver side af kroppen.

Larven forpupper sig i maj.
Puppen er grøn med to brune striber på

vingeskederne. Kort før klækningen skif-
ter puppen farve og bliver brun.

Levested
Moserandøje er tæt knyttet til nærings-
fattige vådområder, hvor der vokser rige-
lige mængder kæruld. Dette ses hyppigst
på tørvemoser/sphagnummoser, hvor
sphagnummosser sammen med kæruld
er de vigtigste planter ved tørvedannel-
sen. Sommerfuglen ses også i nærings-
fattige hedemoser i Midt- og Nordjylland.
Kun i Nordjylland, Vestjylland og på Læ-
sø forekommer moserandøje i fugtige lav-
ninger tæt på kysten.

Der bør være en vis bestand af nektar-
planter i form af krageklo (Comarum pa-
luste), klokkelyng (Erica tetralix) eller
hedelyng (Calluna vulgaris), for at som-
merfuglen kan trives. Men blomsterbe-
søg er ikke absolut nødvendige, for at
hunnerne kan klare deres æglægning.

Moserandøje kan opretholde stabile po-
pulationer over mange år selv på ganske
små levesteder.

Historisk udbredelse

Tidligere fandtes moserandøje ret ud-
bredt i i tørve/sphagnummoser på Sjæl-
land og Fyn, men arten er her gået vold-
somt tilbage siden 1950’erne. I dag findes
arten på øerne kun i Holmegaards Mose
på Sydsjælland.

I Jylland er den også gået tilbage, men
her kan moserandøje stadig findes lokalt
ganske mange steder.

Status 2020
Det eneste levested på øerne er i dag Hol-
megaards Mose på Sydsjælland.
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I Sønderjylland er der stadig enkelte
gode populationer, ligesom området vest
for Esbjerg rummer større forekomster af
moserandøje. Områder syd for Billund,
omkring Thisted samt nord og øst for
Aalborg og på Læsø rummer også vigtige
forekomster. Der findes yderligere ret
mange, men mere isolerede forekomster
spredt over hele den jyske halvø.

Moserandøje må generelt betragtes
som stedvis truet i Danmark. Selvom ar-
ten stadig findes mange steder i Jylland,
må specielt de mindre og isolerede popu-
lationer betragtes som truede. Med hen-
syn til artens overlevelse på lang sigt, er
det absolut vigtigst at sikre de største le-
vesteder, hvor flere populationer tilsam-
men udgør en metapopulation.

Moserandøje blev rødlistet som truet
(EN) i 2005. I Rødliste 2019 blev kate-
gorien ændret til livskraftig (LC), allige-
vel må arten vurderes at være i tilbage-
gang i det jyske.

Krav
Moserandøjes krav til levestederne i
Danmark kendes ikke, da der ikke fore-
ligger egentlige undersøgelser af disse.

Arten kræver næringsstoffattige områ-
der i form af tørvemoser/sphagnummoser
og hedemoser, hvor værtsplanten tue-
kæruld findes.

Hold levestederne fri for gødning og
sprøjtegifte.

Undgå dræning af levestederne, da en
vandstandssænkning hurtigt accelererer
tilgroning af mosefladen med krat og
træer.

Sørg for at mosefladen er åben og fri
med en stor bestand af tuekæruld.

Sørg for en vis bestand af nektarplanter
som krageklo, klokkelyng eller hedelyng.

Trusler
Den største trussel er, at levestederne
forsvinder eller forringes i forbindelse
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Sønderjysk tørvemose (Roland Mose), levested for moserandøje.



med menneskelige aktiviteter som dræ-
ning og næringsstoftilførsel. Nærings-
stoftilførsel sker dels fra tilliggende land-
brugsarealer og dels via kvælstofnedfald
fra luften.

Sænkes vandstanden forsvinder de frie
moseflader ved tilgroning især med birk.
Dette kombineret med øget kvælstofbe-
lastning, medfører at vegetationen på
mosefladen bliver højere samt øget op-
væksten af krat og træer. Tilgroningen
stjæler sollys og hermed varme, så mi-
kroklimaet bliver koldere og hermed ueg-
net for sommerfuglens larver. Denne
menneskelige påvirkning gør, at de fleste
levesteder i dag må anses for at være
ustabile og hermed truede.

Næringsstoftilførsel fra landbrugsjord
eller luft kan tænkes at påvirke kvalite-
ten af de græsser, som larverne lever af,
og føre til nedsat overlevelse. Påvirkning
med selv ganske små mængder insektici-
der formodes at påvirke sommerfuglenes
nervesystem. Dette kan føre til ændret
adfærd og herved påvirke sommerfugle-
nes evne til at reproducere sig.

Den samlede påvirkning, de ovennævn-
te faktorer forårsager, er ukendt, men
den har rimeligvis en stor betydning for,
om moserandøje kan overleve på et kon-
kret levested.

Pleje
Moserandøje er svær at pleje for, da an-
dre faktorer end blot tilgang til værts-
planter og nektarplanter sandsynligvis
spiller en rolle. Fx vegetationshøjde,
jordbundsforhold, fugtighed, temperatur
på forskellige dele af levestedet, solind-
fald, mikroklima er alle faktorer, som
skal passe arten.

Den naturtype, levestederne består af,
hører til den oprindelige vilde natur, så
egentlig skal denne blot bevares i upåvir-
ket tilstand. Dette er desværre oftest
sværere, end det lyder, idet der tit er sket
store ændringer i det omgivende land-

skab, som medfører påvirkning. Således
vil dræning af nærtliggende områder så-
vel som påvirkninger fra landbrugsjord
(gødning og sprøjtegifte) selv i ret stor af-
stand fra levestedet utvivlsomt have en
betydning.

Inden man går i gang med plejetiltag,
er det meget vigtigt at kende artens yng-
leområder på lokaliteten, så det kan sik-
res, at disse ikke påvirkes negativt af æn-
dringerne. Omhyggelig overvågning af
artens æglægningsadfærd, i året eller å-
rene før plejen foretages, er derfor es-
sentiel.

Det er vigtigt, at levestederne bliver
omhyggeligt undersøgt for at afklare,
hvor påvirkede de er af ændringer, samt
at få kortlagt hydrologien på levestedet
og på de omgivende områder.

Kvælstoftilførslen bør også klarlægges.
Er lokaliteten ikke drænet, er det at

foretrække. Er der drænet bør man have
adgang til at regulere vandstanden på
mosefladen. Skal der tilføres vand for at
hæve vandstanden, må det sikres, at det-
te ikke indeholder næringsstoffer.

Alle ændringer af vandstanden bør ske
med stor forsigtighed. For lav vandstand
medfører tilgroning, mens for høj vand-
stand kan drukne sommerfuglens larver.
På mange levesteder har mosefladen tid-
ligere været i stand til at følge vand-
standsændringer ved nærmest at flyde
ovenpå.

I dag er mosefladen ofte vokset mere
fast til underlaget, så en øgning af vand-
standen kan føre til oversvømmelse af
mosefladen. Derfor skal vandstandsæn-
dringer udføres gradvist og kontrolleres
løbende. Når dette er sagt, vil en vand-
standshævning ofte kunne være gavnlig
ved at hæmme en begyndende tilgroning
af mosefladen, blot skal det sikres, at
vandstanden ikke bliver højere end, at
tørvemos og vegetation ikke oversvøm-
mes så larverne kan kravle fri af vandet.
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Alle eksisterende levesteder bør beva-
res så naturlige som muligt, ligesom ud-
videlse af levesteder ved reetablering af
delvist ødelagte områder bør forsøges.

Opvoksende træer og buske på og om-
kring mosefladen bør fjernes. Dette gøres
mest skånsomt manuelt, da større ma-
skiner skader tørvemosserne, og bør fore-
gå udenfor sommerfuglens flyvetid.

Evt. høje træer i mosernes omgivelser
bør ligeledes fjernes, dels fordi de kan
skygge, og dels fordi de begrænser tilfør-
slen af regnvand til mosen og herved kan
påvirke vandstanden i mosen negativt.

Randzonen omkring levestedet bør fri-
holdes for høj vegetation, så der er plads
til nektarplanter som fx krageklo, klok-
kelyng eller hedelyng.

I hedemoser eller lavninger omgivet af
høj lyngvegetation har britiske undersø-
gelser vist, at det er en god ide at slå
lyngplanterne. Efter slåning af hedelyn-
gen i kanten af mosefladen lagde langt
flere hunner deres æg i kanten af mosen,
ligesom hannerne herefter tilbragte væ-
sentligt mere tid i den del af mosen.

Pleje af levestederne for moserandøje er
som for moseperlemorsommerfugl og bøl-
leblåfugl kompleks og kan være bekoste-
lig. At friholde mosefladen for opvækst af
træer og retablering af en optimal vand-
stand, er på kort sigt hovedmålet.

Indhent gerne råd og yderligere oplys-
ninger fra specialister i dagsommerfugle
omkring pleje af levesteder for arten.

Se desuden de generelle afsnit. �
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Han af moserandøje, arten tilbringer en stor del af tiden hvilende i vegetationen.


