
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Sørg for at der især i skove løbende

vedligeholdes og skabes nye egnede
levesteder med kort afstand til de nu-
værende populationer.

• Sørg for at der ikke er barrierer om-
kring levestedet, som hindrer artens
spredning til nye potentielle leveste-
der i nærheden.

• Oprethold en passende vegetation på
hedeagtige levesteder fx ved hjælp af
afskrabning, afbrænding eller meget
ekstensiv afgræsning helst med
heste.

• Afgræs ekstensivt med køer eller he-
ste, max. 0,1 storkreatur per hektar.

• Etabler 10-20 meter brede rabatter
(mindst) på de skovveje, der forbinder
eksisterende populationer og nye ryd-
ninger. Rabatterne skal slås om vin-
teren på skift og i mosaik, og det
afslåede materiale skal fjernes.

• Undlad at indføre ukontrolleret af-
græsning som driftsmetode på artens
levesteder.

Biologi
Brun pletvinge er 30-44 mm i vingefang.
Begge køn har en gulbrun grundfarve
med et udbredt mørkere brunligt til sort
netmønster. Overside-tegningen er ret
varierende. På undersiden af bagvinger-
ne har begge køn et mere avanceret møn-
ster af små kantede og ovale felter farvet
i brunt, sort, hvidt og gult med sorte
ribber.

Arten kan forveksles med mørk pletvin-
ge (Melitaea diamina) og okkergul plet-
vinge (Melitaea cinxia), samt eventuelt
med de små perlemorsommerfugle (Bo-
loria spp.) og forårsgenerationen af næl-
desommerfugl (Arascnia levana).

Det enkelte individ lever sjældent mere
end et par uger, oftest noget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra de sidste dage i maj til allersidst i
juli. Flyvetiden kan forskydes lidt efter
temperaturen i foråret.

Arten lever i ret stationære lukkede ko-
lonier inden for et lille område, tit mindre
end to hektar, hvor den til stadighed ud-
nytter forskellige mindre områder med
passende vegetationshøjde og ideelle for-
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hold for larverne. De voksne sommerfug-
le er ekstremt stedfaste og koloniserer
kun egnede arealer, som opstår eller fin-
des inden for en radius af ganske få hun-
drede meter. Selv ganske smalle bræm-
mer af buskads eller anden højere ve-
getation virker som barrierer for artens
spredning.

På steder hvor arten findes over et stør-
re område, vil populationen sandsynlig-
vis bestå af flere små delpopulationer
med kun sporadisk kontakt med hinan-
den.

Typisk fluktuerer den enkelte popula-
tion voldsomt i antallet af individer. Ofte
vil der ske en stor vækst i antallet af indi-
vider indenfor de første år efter koloni-
sering af et nyt velegnet levested. Deref-
ter vil antallet langsomt falde, indtil ar-
ten forsvinder, når levestedet ikke mere
er egnet. Ofte vil en population forsvinde
indenfor 10 år, hvis der ikke dannes/ska-
bes nyt egnet levested på eller i nærhe-
den af det nuværende levested.

Hannerne flyver i lange perioder lavt
frem og tilbage over levestedet for at fin-
de uparrede hunner. Hunnerne derimod
flyver omkring lavt i vegetationen, mens
de søger efter blomster eller egnede ste-
der at lægge æg.

I Danmark lever arten sandsynligvis
kun på almindelig kohvede (Melampy-
rum pratense), lancetbladet vejbred
(Plantago lanceolata) og tveskægget
ærenpris (Veronica chamaedrys). Måske
bruger den også enkelte andre arter af
ærenpris og kohvede.

Den enkelte hun lægger omkring 600
gullige æg. Æggene lægges i klumper,
som regel med mellem 30 og 150 æg, på
undersiden af værtsplantens blade eller
på andre planter i umiddelbar nærhed af
værtsplanten. Disse skal vokse solrigt og
åbent, hvilket skaber det varme mikro-
klima, der er nødvendigt for en succes-
fuld larveudvikling.

Larven klækker efter to til tre uger. Om
efteråret lever de små larver i første hud-
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skifte sammen i et spind på værtsplan-
ten. Fra andet og tredje hudskifte split-
tes kuldet op i flere små larvegrupper og
hen imod overvintringen alene. Om efter-
året spinder larven et tørt blad, som regel
af værtsplanten, sammen og overvintrer
i dette. Den begynder at æde igen i varmt
solrigt vejr i løbet af marts, og på dette
tidspunkt soler den sig ofte på tørre blade
i nærheden af værtsplanten. De første
larver forpupper sig fra omkring første
halvdel af maj. Larven er som voksen
sort med mange små hvide prikker og
gullige kegleformede vorter med sorte
hår.

Puppen, der er hvidligt grå med sorte
og brunlige tegninger, placeres på værts-
planten eller på tørre plantedele nær
jordoverfladen.

Udviklingen til voksen sommerfugl ta-
ger omkring 14-21 dage.

Arten udnytter et bredt udvalg af nek-
tarplanter, som er til stede i artens flyve-
tid, som fx hvid okseøje (Leucanthemum
vulgare), tormentil (Potentilla erecta),
brandbæger (Senecio spp.), hedelyng
(Calluna vulgaris), merian (Origanum
vulgare), blåhat (Knautia arvensis), timi-
an (Thymus spp.), kløver (Trifolium
spp.), diverse tidsler og flere andre.

Levested
Brun pletvinge findes på forskellige næ-
ringsfattige som regel sandede mere eller
mindre tørre levesteder i hedeagtigt ter-
ræn bevokset med småtræer og buske, på
tørre græsarealer samt i lysåbne skove.

Den findes på kanten af hedearealer do-
mineret af hedelyng (Calluna vulgaris),
blåbær (Vaccinium myrtillus), ørnebreg-
ne (Pteridium aquilinum) og eg (Quercus
spp.), hvor arten som regel lever på al-
mindelig kohvede (Melampyrum praten-
se). Enkelte steder findes arten også på
tørt blomsterrigt græsland, hvor arten le-

ver på lancetbladet vejbred og ærenpris.
Den findes også, især tidligere, på næ-
ringsfattig bund i nyskabte lysninger og
langs brede skovveje i stævnet skov, ger-
ne af eg, hvor den lever på almindelig
kohvede.

Artens levesteder er oftest kendetegnet
af en mosaikagtig vegetation omgivet af
højere lægivende vegetation bestående af
diverse træer og buske.

Artens levesteder er som regel enten
ekstensivt græsset, nyligt ryddet eller
forstyrret på anden på anden vis.

Historisk udbredelse
Brun pletvinge har tidligere haft en vid
udbredelse i Danmark. Den fandtes især
talrigt i de centrale dele af Jylland og i
den nordlige del af Sjælland, men der
fandtes desuden mange mindre popula-
tioner spredt over Jylland og Sjælland.
Den er ikke kendt fra de andre danske
øer.

Fra omkring 1950 satte en voldsom til-
bagegang ind både i Jylland men især på
Sjælland. Fra Sjælland forsvandt den i
begyndelsen af 1980’erne.

Status 2020
Brun pletvinge forekommer lokalt ud-
bredt i et par områder af Jylland. Den
findes mest talrigt omkring Silkeborg, på
det nordlige Djursland, i Hammer Bak-
ker og i et område sydvest for Skive. Der-
udover findes den kun ganske fåtalligt
enkelte steder blandt andet i et lille om-
råde øst for Ribe i Sønderjylland, i Linnet
krat, i Kirkeby Plantage og et par steder
mere.

Det er en af de arter, som i øjeblikket
må betragtes som temmelig truet i Dan-
mark, da den fortsætter med at gå tilba-
ge.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
CR (kritisk truet) og er fredet i Danmark
fra 2021.
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Krav
Brun pletvinges præcise krav til leveste-
derne kendes ikke til fulde, og i Danmark
er artens livskrav ikke særlig, hvis over-
hovedet, undersøgt.

Arten lever fortrinsvis eller næsten u-
delukkende på beskyttede nyskabte me-
re eller mindre næringsfattige arealer,
som er opstået efter fældning af skov, for-
styrrelse af hedevegetation, brand eller
andet, som giver gode muligheder for, at
artens værtsplanter trives i meget lys-
åben bevoksning.

Arten kræver varme levesteder med en
mosaik med lav vegetation, så der ved-
varende er passende leveforhold for ar-
tens larver. Levestederne er sjældent
brugbare mere end 5-15 år på grund af
tilgroning. Dette gælder både på leveste-
der i skov, på græsarealer og på hedeare-
aler. Generelt er levesteder på hedearea-
ler brugbare for arten i længst tid, og le-
vestederne i skov brugbare i kortest tid.
Arten har behov for forstyrrelse af leve-
stedet, da det er vigtigt, at der til stedse

skabes nøgen jord, hvor en god bestand af
artens værtsplante kan spire og gro, og
larven kan finde de rette mikroklima-
tiske forhold.

Det er ekstremt vigtigt, at der til sta-
dighed skabes nye levesteder for arten i
umiddelbar nærhed til eksisterende, da
arten har en meget lille spredningsfor-
måen, der næppe rækker mere end et par
hundrede meter.

Arten flytter meget rundt mellem pas-
sende levesteder indenfor kort afstand,
og den koloniserer ofte allerede i det før-
ste år nye rydninger og andre levesteder,
som passer den. For at nå nyopståede le-
vesteder, som ligger længere væk end
2-300 meter, kræves der passende korri-
dorer fx blomsterrige områder med lav
vegetation, som arten kan vandre langs
med. Desværre tager det ofte så lang tid
for arten at nå frem, at levestedet i mel-
lemtiden ikke længere er optimalt.

I Danmark findes arten sandsynligvis
ikke længere på temporære levesteder i
skov, da moderne skovdrift ikke skaber
nok små rydninger tæt på hinanden med
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så kort interval, at arten kan overleve.
Dette forhold er sandsynligvis grunden
til at arten forsvandt fra Sjælland, men
stadig holder fast i Jylland, hvor de fleste
af levestederne er i kanten af hedeare-
aler.

Foruden den ændrede skovdrift, har ar-
tens foretrukne værtsplante i skov al-
mindelig kohvede ikke længere gode for-
hold i de forstmæssigt veldrevne skove. I
gamle dage var arten kendt som »den der
følger skovmanden«, hvilket siger meget
om dens foretrukne levested.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække har den be-
hov for et levestedsareal på omkring 5
hektar, som til stedse opfylder både den
voksne sommerfugl og larvens behov.
Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte.

Et stort udbud af nektarplanter i artens
flyvetid er vigtigt. Arten udnytter for-
trinsvis værtsplanten som nektarkilde,
men også fx fladbælg (Lathyrus spp.),
hvid okseøje (Leucanthemum vulgare),
diverse tidsler, brandbæger (Senecio
spp.), hedelyng (Calluna vulgaris), meri-
an (Origanum vulgare), blåhat (Knautia
arvensis), timian (Thymus spp.), kløver
(Trifolium spp.), almindelig kællinge-
tand (Lotus corniculatus) og flere andre.

Trusler
Brun pletvinge er især truet af tilgro-
ning, opdyrkning og tilplantning af leve-
stederne.

Det der truer arten mest på de nuvæ-
rende levesteder er, at der ikke til stadig-
hed skabes nye egnede levesteder i umid-
delbar nærhed til de eksisterende. Ar-
tens levesteder er ikke brugbare i mere
end en kort årrække på 5-15 år, så hvis
der ikke opstår nye i umiddelbar nærhed,
forsvinder arten fra stedet. En af de vig-
tigste trusler mod arten er derfor mang-
len på veltilrettelagt drift og pleje, som til
stadighed skaber egnede levesteder.

I skovene er moderne skovdrift, hvor
der ikke løbende skabes nye små eller
større rydninger en vigtig trussel for ar-
ten. Ved indførsel af urørt biodiversitets-
skov på artens nuværende levesteder må
man tilgodese lysåbne områder med gode
vilkår for værtsplanten. På mere hedeag-
tige arealer og tørre græsarealer er
manglen på forstyrrelse, som skaber go-
de vilkår for artens værtsplante lancet-
bladet vejbred en lignende trussel.

På græsarealer findes der kun passen-
de levesteder i ganske få år efter, at drif-
ten enten af høslæt eller græsning er op-
givet. Herefter gror vegetation så meget
til, at der dannes et for tæt plantedække,
til at artens larver kan overleve.

Tæt græsvækst og mindre blomsterflor
på græsarealer på grund af øget nærings-
stoftilførsel som følge af inddrift af mark-
gødning eller fra kvælstofnedfald er også
en trussel for arten.

Slåning af græsarealer og vejkanter på
forkert tidspunkt i artens livscyklus kan
være en stor trussel for arten.

Arten tolererer ikke græsning på hele
levestedet, hvilket på især små leveste-
der kan være en trussel, da størstedelen
af larverne bliver ædt eller trampet ihjel.

Voldsomme ændringer i drift eller pleje
på et egnet levested kan også være en
stor trussel for arten. Dette gælder især
for såvel afbrænding som manglende el-
ler intensiv græsning, der omfatter store
dele af levestedet. Sådanne ændringer vil
ofte være et led i naturpleje, hvor fx re-
wilding med ukontrolleret græsning kan
være en trussel for arten.

En yderligere vigtig trussel mod artens
eksistens er, at samtlige dens levesteder
har ganske kort kontinuitet fra 5-15 år,
og derfor kræver en veltilrettelagt drift
og pleje. Dette er dyrt og sker ikke altid
på en optimal måde.

Slåning af vejkanter truer flere steder
arten både i og udenfor skove. Arten rea-
gerer ikke godt på den traditionelle slå-
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ning af høenge i maj-juni, da dette er et
kritisk tidspunkt for larvernes og pup-
pernes udvikling. Slåning hvert eller
hvert andet år sent efterår eller tidlig
vinter synes at være den bedste metode
og bør afløse slåningen i maj-juni.

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.

En trussel for arten er også den tilta-
gende isolering af de enkelte populatio-
ner, som på langt sigt vil skabe genetisk
forarmning.

I nogle områder er populationerne i dag
for det meste små og isolerede og dermed
truede af, at arten i et enkelt ugunstigt
år, fx med dårlige klimatiske forhold el-
ler uheldig plejeteknik, kan forsvinde
uden mulighed for at genindvandre fra
nærliggende levesteder.

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
Brun pletvinges eksakte krav til leveste-
derne i Danmark er ikke velundersøgt.
Nedenstående forslag til pleje bygger
derfor primært på udenlandske, specielt
engelske undersøgelser, og er forslag til
en pleje, der med de angivne midler og
metoder kan forventes at skabe gode le-
vesteder for arten.

Så længe en bestand af arten er lille og
truet, er det især vigtigt at kende æglæg-
ningsområderne, så man ikke ved et til-
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fælde kommer til at ødelægge disse.
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 har behov for en vis forstyrrelse
af levestedet, da det er vigtigt, at der hele
tiden eksisterer en mosaik af lavere og
højere bevoksning, så hunnen kan finde
værtsplanter, hvor larverne vil få de ret-
te mikroklimatiske forhold.

På de hedeagtige arealer skal der sør-
ges for, at der skabes en kort blåbærdo-
mineret vegetation med gode bestande af
almindelig kohvede.

Afbrænding på heder, hvor der er popu-
lationer af arten, kan skabe nye potenti-
elle levesteder. Der må dog kun afbræn-
des mindre områder i nærheden af det
nuværende levested i senvinteren og fo-
retag først nye afbrændinger, når det af-
brændte område har udviklet en passen-
de vegetation for arten. For eksempel
kan levestedet og dets nære omgivelser
deles op i 10 områder, som afbrændes i
rotation med to til tre års mellemrum.

Passende levesteder for arten kan også
skabes og sandsynligvis vedligeholdes
ved meget ekstensiv helårsgræsning på
hedearealer, der sikrer, at der findes pas-
sende mosaikagtig bevoksning, hvor
værtsplanterne gror under velegnede for-
hold for larverne. Arten tåler dog meget
dårligt hård græsning, og der bør konti-
nuerligt foregå en tæt overvågning af
græsningstrykket og artens populations-
udvikling for at sikre, at græsningen fo-
regår på den optimale måde.

Et passende græsningstryk vil formo-
dentlig som udgangspunkt højst være
omkring 0,1 storkreatur (SK)/ dyreenhed
(DE) pr. hektar (70 kg pr. hektar) ved sæ-
songræsning. Dette bør justeres over
græsningssæsonen for at opnå den for ar-
ten bedste påvirkning af vegetationen og

levestedet. Hvis græsningen på leveste-
det foregår som helårsgræsning, bør
græsningstrykket kun være omkring 1/3
af græsningstrykket ved sæsongræsning.

Heste eller eventuelt får vil være de
mest egnede græssere. Det skal være
muligt at fjerne dyrene med kort varsel,
hvis græsningstrykket bliver for stort. På
steder hvor opdeling og kontinuerlig flyt-
ning af dyrene er for vanskeligt, kan der
på det sted på arealer med den mindste
naturkvalitet oprettes en aflastnings-
fold. Her kan dyrene stå med tilskudsfo-
dring i de perioder, hvor selve lokaliteten
ikke kan tåle afgræsning.

Tilskudsfodring må ikke forekomme
andre steder end i aflastningsfolde.

Sørg for at skabe huller i plantedækket,
så der skabes gode muligheder for frem-
spiring af værtsplanten. Dette kan fx gø-
res ved at foretage skrab, hvor jorden
blottes.

I skove skal der sørges for, at der konti-
nuerligt skabes nye små lysninger som
potentielle nye levesteder for arten, så
den kan indvandre fra nuværende leve-
steder i takt med, at de bliver ubrugelige
for arten. Optimalt set bør der skabes
nye små rydninger med femårige inter-
valler i umiddelbar nærhed af eksiste-
rende 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 er at gøre ra-
batterne langs skovvejene 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 ple-
jes på samme måde. Disse brede rabatter
vil, foruden at give arten bedre livsvilkår,
også generelt skabe et rigt og varieret
insektliv.
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Det vil være ideelt for arten at indføre
stævningsdrift i skove, hvor arten fore-
kommer. Stævn små områder på en halv
til to hektar i en rotation på 10 til 20 år
ved vinterstævning. Naboarealer eller
arealer indenfor et par hundrede meters
afstand af en nuværende population af
sommerfuglen skal helst stævnes inden-
for tre år, så det ideelle tilgroningsstadie
er til stede til enhver tid i umiddelbar
nærhed. Det er vigtigt, at de nystævnede
arealer ligger i umiddelbar nærhed af det
eksisterende levested, da arten er meget
stationær og ikke finder frem til nyskab-
te arealer mere end et par hundrede me-
ter væk, hvis de skal vandre gennem selv
lysåben skov. Arten vil sandsynligvis slet
ikke vandre gennem høj, tætsluttende
mørk skov.

På levesteder domineret af græs- og
engvegetation bør vegetationen slås med

kratrydder, så mellem en fjerdedel og
halvdelen af vegetationen slås i rotation
med to til fem års mellemrum. Eventuelt
kan arealet slås i rotation hvert eller
hvert andet år med rotor- eller finger-
klipper, hvor førstnævnte ikke er en mu-
lighed.

Sørg for at skabe huller i plantedækket,
så der skabes gode muligheder for frem-
spiring af store mængder af værtsplan-
ten lancetbladet vejbred.

Desuden bør det sikres, at værtsplan-
terne står soleksponeret en stor del af da-
gen, samt at der er tørre plantedele til
stede, som larven kan solbade på, når
den ikke æder.

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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Levested for brun pletvinge. Lyngbakker med en åben lav vegetation hvor regelmæssig forstyr-
relse skaber nyvækst af værtsplanten almindelig kohvede.


