
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Etabler et større antal mindre ryd-

ninger i tæt afstand til de eksisteren-
de populationer.

• Etabler brede rabatter på mindst 10-
20 meter langs de skovveje, der for-
binder eksisterende populationer og
nye rydninger.

• Harvning af mindre områder i nær-
heden af yngleområder, fx mindre
stykker af rabatterne langs skovveje-
ne, for at skabe egnede områder for
værtsplanterne.

• Drift eksisterende enge med egnet
pleje fx mosaikslåning.

• Undlad græsning eller hvis nødven-
digt af andre årsager så kun eksten-
siv vintergræsning med omkring 0,05
storkreatur (SK) eller dyreenhed
(DE) pr. hektar (35 kg pr. hektar) ved
sæsongræsning. Hvis græsningen på
lokaliteten foregår som helårsgræs-
ning, bør græsningstrykket kun være
omkring 1/3 (10 kg pr. hektar).

• Indfør ikke ukontrolleret afgræsning,
fx rewilding, som driftsmetode på
yngleområder.

Biologi
Skovperlemorsommerfugl er 50-60 mm i
vingefang. Grundfarven er lys orange
med sorte tegninger på oversiden af både
for- og bagvinger. På undersiden af bag-
vingerne er arten farvet i forskellige
brunlige og grønlige nuancer og har ofte
sølvfarvede pletter. Langs kanten af bag-
vingernes underside findes en række
brune øjepletter.

Arten kan let forveksles med de andre
store perlemorsommerfugle især med
klitperlemorsommerfugl (Argynnis nio-
be) og markperlemorsommerfugl (Spey-
eria aglaja) men også med kejserkåbe
(Argynnis paphia). Når den flyver, kan
den også meget let forveksles med det
hvide c (Polygonia c-album), som flyver
på samme måde og ofte findes på samme
levesteder i skove.

Det enkelte individ lever sjældent mere
end to-tre uger, oftest noget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra midt i juni til hen i slutningen af
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august med et maksimum af individer på
vingerne midt i juli. Flyvetiden kan for-
skydes en del alt efter temperaturforhol-
dene om foråret.

Arten lever i Danmark udelukkende på
forskellige violarter (Viola spp.). Larven
er fundet på hundeviol (Viola canina),
håret viol (Viola hirta), skovviol (Viola
reichenbachiana), kratviol (Viola rivinia-
na) og flere andre. Desuden kan alminde-
lig stedmoderblomst (Viola tricolor) spil-
le en rolle som værtsplante på nogle le-
vesteder.

Æggene lægges enkeltvis eller nogle få
stykker sammen, som regel på tørre bla-
de, grene, bark eller andet i umiddelbar
nærhed af værtsplanten. Æggene lægges
spredt indenfor levestedet, hvor der fin-
des egnede åbne områder med værts-
planter.

Larven overvintrer som fuldt udviklet i
ægget og klækker i starten af april. Lar-
ven æder som lille de friske skud af
værtsplanten og senere de fuldt udvikle-
de blade. Den hviler som regel under
værtsplanten men soler sig også ofte på
visne blade eller bar jord.

Larven er som voksen rødbrun med en
smal hvid rygstribe omgivet af sorte fel-
ter og lange rødbrune torne med fortrins-
vis sorte hår. Larven forpupper sig først i
juni lavt i vegetationen i et par sammen-
spundne blade. Udviklingen til voksen
sommerfugl tager 14-25 dage.

Arten flyver noget omkring inden for le-
vestedet og kan let komme til nærliggen-
de mulige levesteder og sandsynligvis er
en aktionsradius for enkeltindivider i åb-
ne skove på over en kilometer ikke usæd-
vanlige. Hannerne patruljerer ofte langs
bestemte ruter efter uparrede hunner.

Den yngler i mindre områder i skoven,
hvor forholdene er passende for artens
larver. Fra flere steder i udlandet næv-
nes det, at arten på sine levesteder i skov
oftest findes i områder med bestande af
ørnebregne med violer som underbevoks-

ning. De små larver bruger om foråret de
tørre bregneblade til solbadning. De æ-
der af violer, der gror på den mere eller
mindre vegetationsløse bund, der skabes
under ørnebregnerne. Dette kunne godt
tænkes også at gælde for de tilbagevæ-
rende sjællandske populationer, hvor
ørnebregne findes talrigt i kanten af flere
af levestederne.

Den enkelte population er sjældent på
mere end lige over hundrede dyr, ofte
mindre, men flere små populationer in-
denfor samme skovkompleks kan have
periodevis udveksling af individer.

Levested
Skovperlemorsommerfugl lever i Øst-
danmark i fugtige og lysåbne skove, me-
dens den i Nordjylland og på Læsø lever i
klitplantager. I Østdanmark findes arten
først og fremmest på skovenge, skovlys-
ninger og i rabatter langs skovvejene. I
plantagerne i Nordjylland og på Læsø
findes den i mindre lysninger og langs
veje i plantager. Den findes på begge ty-
per levesteder fortrinsvis i randområder
mellem mere lukkede arealer og helt åb-
ne.

Arten findes på naturligt næringsfatti-
ge til middel næringsrige levesteder.

Umiddelbart er artens levesteder i de
østdanske skove og de nordjyske klit-
plantager ret forskellige af udseende,
men opfylder artens krav til værtsplan-
ter og de rette forhold for larven på hver
sin måde. Lidt paradoksalt har indplant-
ningen af nåletræ i de østdanske skove
ødelagt forudsætningerne for arten man-
ge steder, medens den samme plantning
af nåletræ i klitterne og på hederne har
skabt et nyt levested for arten i de
tidligere helt åbne klit– og hedeområder.

Historisk udbredelse
Skovperlemorsommerfugl har tidligere
haft en vid udbredelse i Nordjylland,
Nordøstsjælland, Midt-og Sydsjælland,
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på Falster, Sydfyn, Læsø og Bornholm
samt nogle få steder i det østlige Jylland.
Desuden har arten været fundet enkelte
andre steder spredt over landet sandsyn-
ligvis som rester af tidligere populationer
eller som udtryk for strejfende individer.
Arten har tidligere været almindelig i ly-
såbne skove i de nævnte østdanske områ-
der samt i Nordjylland og på Læsø, da
klitplantagerne her voksede op.

Arten har gennem de sidste 50 år haft
en voldsom tilbagegang især i de østlige
dele af landet. Op igennem 1970’erne og
først i 1980’erne forsvandt arten næsten
helt fra de østlige dele af Danmark sand-
synligvis på grund af den udbredte ind-
plantning af nåletræ i skovene kombi-
neret med tilplantning af åbne områder.

Status 2020
Skovperlemorsommerfugl er i dag kun
udbredt i Nordjylland samt lokalt på Læ-
sø og Bornholm. Arten findes desuden
ganske få steder på Midtsjælland.

Det er en af de arter, som i øjeblikket
må betragtes som truet i Danmark. Især
på Sjælland, hvor antallet af populatio-
ner er meget lille, kan det frygtes, at ar-
ten helt forsvinder indenfor nogle få år.

Den har i nogle områder, i lighed med
flere af de store perlemorsommerfugle,
cykliske svingninger i hyppighed, popu-
lationstørrelse og udbredelse over flere
år, men den store tilbagegang for arten er
ikke et udslag af disse svingninger men
en reel tilbagegang.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
NT (næsten truet).
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Krav
Skovperlemorsommerfugl kræver skov-
områder med mange lysninger, brede ra-
batter langs skovveje, næringsfattige en-
ge og græsområder beliggende tæt ved
hinanden.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har arten
behov for et levestedsareal på over 50
hektar, som til stedse opfylder både den
voksne sommerfugls og larvens behov.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte, og det er af
stor betydning med en stor bestand af eg-
nede værtsplanter.

Arten har behov for forstyrrelse af leve-
stedet, da det er vigtigt, at der til stedse
skabes nøgen jord, hvor artens værts-
planter, violer, kan spire, og larven kan
finde de rette mikroklimatiske forhold.

Det er essentielt med et stort udvalg af
nektarplanter i artens flyvetid. På de øst-
danske levesteder besøges forskellige tid-
sler fx kærtidsel (Cirsium palustre) samt
brombær (Rubus spp.), hjortetrøst (Eu-
patorium cannabinum) og andre høje
planter. I klitplantagerne besøges fx
smalbladet timian (Thymus serpyllum),
blåmunke (Jasione montana), blåhat
(Knautia arvensis), knopurt (Centaurea
spp.), rødkløver (Trifolium pratense) og
kløvplade (Berteroa incana).

Trusler
Skovperlemorsommerfugl er forsvundet
fra Fyn og gået en del tilbage på Sjæl-
land.

De største trusler for arten i dag må an-
ses at være tilgroning, tilplantning, mør-
ke lukkede skove, forkert naturpleje og
kvælstofnedfald.

Sprøjtegifte brugt fx i juletræsplanta-
ger eller på omkringliggende landbrugs-
arealer kan være en trussel. Populatio-
nerne er i dag, i hvert fald på Sjælland,
for det meste små og isolerede og dermed
truede. Et enkelt dårligt år, hvor dårlige

vejrforhold eller etablering af en uheldig
pleje kan medføre større dødelighed
blandt larverne. Resultatet kan blive, at
arten udryddes på lokaliteten, og da der
ofte er meget langt til nærmeste anden
population, har den ikke har mulighed
for at genindvandre.

Som med så mange andre sommerfugle
er de mange faktorer og kombinationen
af disse, som påvirker artens livmulighe-
der, meget komplekse og vanskelige både
at erkende og studere. Den samlede på-
virkning på arten af de ovennævnte fak-
torer er ukendt, men har rimeligvis gan-
ske stor betydning for artens overlevelse
på det enkelte levested.

Pleje
Skovperlemorsommerfugls eksakte krav
til levestederne i Danmark er ikke velun-
dersøgt. Derfor bygger mange af forslage-
ne nedenfor fortrinsvis på udenlandske
og i dette tilfælde engelske undersøgel-
ser, da arten findes i England, der er ab-
solut længst fremme, når det kommer til
pleje og bevarelse af sommerfuglenes le-
vesteder. Nedenstående er forslag til ple-
je, der med de angivne midler og metoder
kan forventes at skabe gode levesteder
for arten.

I øjeblikket, hvor en del af populatio-
nerne er truede, er det vigtigt at kende
æglægningsområderne, så man ikke ved
et tilfælde under forvaltning af arealet
kommer til at ødelægge dette for arten.
Grundige undersøgelser af artens levevis
og æglægningsadfærd på de enkelte leve-
steder er et vigtigt arbejde forud for
igangsættelse af pleje eller anden drift,
hvis denne skal udføres på den bedst mu-
lige måde for arten.

Arten er afhængig af, at der om foråret
findes mikroklimatiske forhold, som gi-
ver larven mulighed for at finde tilpas
med varme under hele udviklingen. Dis-
se forhold kan fx findes i ørnebregnebe-
voksninger eller i nyere rydninger, hvor
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der er tørre plantedele i jordhøjde, som
larven kan solbade på, når den ikke
æder. Desuden skal artens værtsplanter
findes i umiddelbar nærhed. Kombina-
tionen af de egnede mikroklimatiske for-
hold og en god bestand af værtsplanter,
er noget af det vigtigste at holde sig for
øje, når man skal pleje.

Generelt skal der skabes større lysåbne
arealer omkring levesteder i skove, da ar-
ten ligesom andre dagsommerfugle ikke
kan eksistere i mørk og lukket skov.

Tidligere fandtes arten talrigt i stæv-
ningsskov, som gav ideelle forhold. Stæv-
ning bør begyndes eller genoptages på de
østdanske levesteder.

I skove bør der skabes kontakt mellem
nuværende levesteder og potentielt egne-
de levesteder i nærheden. Dette kan op-
nås ved at muliggøre spredning langs
skovveje og grøfter. Et optimalt middel
til at opnå denne spredning, samt at ska-
be periodevise eller permanente yngle-
arealer, er at gøre rabatterne langs skov-
vejene 10-20 meter brede og holde disse
åbne ved periodevis mosaikagtig slåning.
Det samme gælder langs grøfter, hvor en
bræmme på 5-10 meter bør friholdes for
trævækst og plejes på samme måde. Dis-
se brede rabatter vil, foruden at give ar-
ten bedre livsvilkår, også generelt skabe
et rigt og varieret insektliv. Det vil ligele-
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des være positivt at fælde træer i brede
bånd gennem beplantningerne, så der
skabes varme områder med lav bevoks-
ning.

Derudover vil det være en fordel at ska-
be en zonering langs skovvejen med en
blomsterrig lav zone tættest på vejen og
dernæst en zone med højere urter og lave
buske grænsende op til højere skov. Me-
get ekstensiv græsning kan bruges som
pleje for arten i åbne skove, da denne ple-
je skaber huller i tæt urtevegetation fx i
ørnebregnebevoksninger samt skaber en
passende mosaikagtig vegetation. Et
passende græsningstryk vil formodentlig
som udgangspunkt højst være omkring
0,05 storkreatur (SK)/ dyreenhed (DE)
pr. hektar (35 kg pr. hektar) ved sæson-
græsning.

Hvis græsningen på lokaliteten sker
som helårsgræsning, bør græsningstryk-
ket kun være omkring 1/3 i forhold til
græsningstrykket ved sæsongræsning.
Græsningstrykket og populationsudvik-
lingen for arten bør overvåges tæt for at
sikre, at græsningen sker på den optima-
le måde. Dette bør justeres over græs-
ningssæsonen for at opnå den for arten
bedste påvirkning af vegetationen og le-
vestedet.

Hvis der afgræsses på artens leveste-
der, skal det være muligt at fjerne krea-
turerne fra lokaliteten på tidspunkter,
hvor vegetationen i forhold til sommer-
fuglens krav ikke kan tåle mere afgræs-
ning. Tillige bør der på arealer på lokali-
teten med den mindste naturkvalitet
oprettes en aflastningsfold.

Køer og heste vil være de mest egnede
græssere, da de skaber huller i vegeta-
tionsdækket, hvor artens værtsplante
kan spire. Tilskudsfodring må ikke fore-
komme andre steder end i aflastningsfol-
de.

Eventuelt kan der med maskinel slå-
ning skabes bedre forhold på nye mulige
levesteder. I dette tilfælde vil en slåning
af op til en fjerdedel af arealet i rotation,
hvor der skabes små åbne områder med
lav vegetation som dele af større områder
med højere urte- og buskvegetation, være
ideel. Denne slåning bør foretages lige in-
den artens flyvetid begynder fx i maj eller
som sen efterårsslåning, så der skabes
gode æglægningsforhold for hunnerne i
den kommende sæson. På områder i kort
afstand til ynglearealer kan der plejes for
arten hele året. Der må under ingen om-
stændighed slås så ofte, at der skabes
forbedrede forhold for tæt græsvækst, og
der ikke findes dødt plantemateriale.

Hvis der på levestedet findes store om-
råder med et tykt førnelag af gamle blade
og stængler af fx ørnebregne, vil det være
en fordel at fjerne det meste af dette ma-
teriale, for at skabe bar jordbund med
spirings- og voksemulighed for violer.
Meget ekstensiv græsning, som beskre-
vet ovenfor, kan være det optimale på le-
vestederne med ørnebregne, da det ska-
ber huller i førnelaget af tørre bregne-
blade og anden vegetation.

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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