
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder på lo-
kaliteten.

• Klarlæg lokalitetens vandbalance
samt kvælstoftilførsel.

• Undgå tilførsel af næringsstoffer og
pesticider fra de omliggende jorde.

• Undgå dræning.
• 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.

• Ryd opvækst af træer og buske på
mosefladen. Ryd udenfor sommerfug-
lenes flyvetid, enten manuelt eller
med bæltekøretøjer om vinteren, når
mosen er frossen.

• Fæld høje træer på mosefladen, da de
stjæler vand fra mosen og skygger for
mosefladen.

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

Biologi

Bølleblåfugl er 22-30 mm i vingefang.
Hos hannen er oversiden blåviolet med
en smal sort søm. Hunnen er brun på
oversiden med blå vingerødder. Hvor
langt det blå når ud på vingen, kan vari-
ere temmelig meget. Oversiden kan såle-
des minde ret meget om oversiden hos
foranderlig blåfugl (Plebejus idas). Hel-
digvis er undersiden umiskendelig med
de få, men iøjnefaldende orange sømmå-
ner på bagvingen, der træder tydeligt
frem på den lyst grålige eller brunlige
grundfarve.

Den enkelte sommerfugls levetid er
kort og strækker sig sjældent over ca. to
uger.

Bølleblåfugl kan være på vingerne al-
lerede i de sidste dage i maj, når foråret
og forsommeren har været varm, men
ofte starter den flyvningen i den første
uge af juni, og de sidste sommerfugle kan
ses fra midten til slutningen af juli.

Som moserandøje (Coenonympha tul-
lia) er bølleblåfugl meget lokalitetstro, og
arten træffes stort set kun på selve mose-
fladen. Strejfere kan dog undtagelsesvist
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træffes op til 50-100 meter uden for mo-
sen. Arten er ikke meget blomstersøgen-
de men besøger dog jævnligt blomster af
tranebær (Oxycoccus palustris), krageklo
(Comarum palustre), rosmarinlyng (An-
dromeda polifolia) og klokkelyng (Erica
tetralix).

Både hanner og hunner hviler temme-
lig ofte med halvt udbredte vinger på aks
af kæruld og udgør her et flot motiv for fo-
tografer.

En del hanner har en udkigspost i top-
pen af buske eller urter. Herfra overvå-
ger de deres små territorier. Når andre
insekter passerer, flyver hannen op og
undersøger dem nærmere. Andre hanner
skræmmes ud af territoriet, mens hun-
ner testes for parringsvillighed.

En anden strategi for hanner er at flyve
omkring i en halv til en meters højde og

lede efter uparrede hunner. Under par-
ringen sidder parret ofte på buske eller i
anden høj vegetation.

Hunnen er mindre aktivt flyvende og
tilbringer det meste af tiden hvilende i
vegetationen, med æglægning eller med
blomsterbesøg.

Larverne lever på tranebær eller mose-
bølle (Vaccinium uliginosum), men arten
er også set lægge æg på revling (Em-
petrum nigrum), og i Sverige angives og-
så tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) som
værtsplante.

Hunnen lægger ca. 70 æg, og æggene
lægges enkeltvist på bladene af værts-
planten. Larven klækker efter ca. en uge,
hvorefter den gnaver små runde huller i
værtsplantens blade. Larven skjuler sig
på bladets underside, når den ikke æder.
Der er ingen tæt tilknytning mellem lar-
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Levested for bølleblåfugl. Bemærk den åbne moseflade med ganske lav vegetation, her står den
foretrukne værtsplante tranebær.



ven af bølleblåfugl og myrer, som det el-
lers er tilfældet for mange blåfuglearter.

I tredje hudskifte sætter larven sig til
overvintring på undersiden af et blad af
værtsplanten eller på anden vegetation.
Larven bliver atter aktiv i slutningen af
marts til først i april og æder de nye skud
på værtsplanten inklusive bladknopper
og blomsterknopper. Larven er nu grøn
med røde linjer ved fødderne og en lidt
mørkere grøn ryglinje. Larven forpupper
sig i slutningen af maj, og sommerfuglen
klækker af den grønne eller brune puppe
efter ca. to uger.

Levested
Bølleblåfugl findes kun på nogle af vores
mest næringsfattige naturtyper, langt of-
test er det tørvemoser/sphagnummoser
samt lavninger på fugtige heder. Fælles
for disse steder er, at de primære værts-
planter tranebær og mosebølle vokser så-
danne steder.

Det enkelte levested kan være ganske
lille og dække få hundrede kvadratme-
ter, og så alligevel rumme en population
på langt over 100 individer. Populations-
størrelsen kan dog svinge meget fra år til
år. Bølleblåfugl kan opretholde stabile
populationer over mange år selv på gan-
ske små levesteder.

Historisk udbredelse
Tyngdepunktet for bølleblåfugls udbre-
delse har altid været Jylland, mens den i
det 20. århundrede kun har været kendt
fra 15-20 lokaliteter i alt på øerne.

I dag er arten forsvundet fra dens to til
tre lokaliteter på Falster, og på Sjælland
kendes den nu kun fra Lyngby Åmose,
hvor den er meget fåtallig og fra Holme-
gaards Mose. Alene i de seneste 30 år er
arten forsvundet fra mere end ti nords-
jællandske lokaliteter. Blandt disse er
Skidendam i Teglstrup Hegn og Bøllemo-
sen ved Skodsborg, hvor arten begge ste-
der forekom talrigt for så pludseligt at

forsvinde, uden at lokaliteterne tilsyne-
ladende havde ændret karakter.

På Fyn er der endnu en enkelt popula-
tion i Nybo Mose øst for Korinth.

Status 2020
Med kun et til to levesteder på Sjælland
og et enkelt på Fyn er arten i overhæn-
gende fare for at uddø på øerne. Sådanne
isolerede populationer forsvinder som
hovedregel med tiden. Artens forsvinden
fra Skidendam, hvor den i årene før var
blevet iagttaget i hundredvis til tusind-
vis, kan kun betegnes som ildevarslende
for de resterende populationer på øerne.

I Jylland ser det noget bedre ud, idet le-
vestederne her også omfatter lokaliteter,
hvor sommerfuglen findes i stort tal over
store områder. Mindre isolerede popula-
tioner er der stadig mange af i Jylland.
Arten vurderes til at være i tilbagegang
overalt i landet, så skønt bølleblåfugl er
kendt for at kunne optræde i stabile po-
pulationer over mange år på selv ganske
små lokaliteter, er der ikke grund til opti-
misme.

Med hensyn til artens overlevelse på
lang sigt, er det absolut vigtigst at sikre
de største levesteder med de største po-
pulationer.

De mange små forekomster er rimelig-
vis medvirkende til, at arten kun blev
rødlistet som næsten truet (NT) i 2003,
mens arten i Rødliste 2019 blev opgra-
deret hele to kategorier til truet (EN).

Arten er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Bølleblåfugls detaljerede krav til leveste-
derne i Danmark kendes ikke, da der
ikke foreligger egentlige undersøgelser af
disse. Arten findes ikke i England, der er
absolut længst fremme, når det kommer
til pleje og bevarelse af sommerfuglebio-
toper. Sikre informationer om artens
krav er derfor ikke tilgængelige i litte-
raturen.
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Arten kræver næringsstoffattige områ-
der i form af tørvemoser/sphagnummo-
ser, hedemoser og fugtige lavninger på
heder eller overdrev, hvor værtsplanter-
ne tranebær og mosebølle findes.

Levestederne skal holdes fri for gød-
ning og sprøjtegifte.

Dræning af levestederne må ikke fore-
komme, da en vandstandssænkning hur-
tigt accelererer tilgroning af mosefladen
med krat og træer.

Det er vigtigt at have en åben og fri mo-
seflade, hvor tranebær og mosebølle fore-
kommer i rigelige mængder.

Det er vigtigt med en vis bestand af
nektarplanter som tranebær, krageklo,
klokkelyng eller rosmarinlyng.

Trusler
De største trusler er i dag dræning eller
tilførsel af næringsstoffer fra tilliggende
landbrugsarealer samt fra luften. Både
dræning og næringsstoftilførsel fører til,
at de frie moseflader forsvinder ved til-
groning især med birk. Tilgroningen
stjæler sollys og hermed varme, så mi-
kroklimaet bliver koldere og hermed ueg-
net for sommerfuglens larver.

Mange levesteder trues i dag af, at
vandstanden i moserne er sænket, hvil-
ket sammen med kvælstofnedfald fra luf-
ten giver en højere vegetation samt øger
opvæksten af krat og træer. Denne men-
neskelige påvirkning gør, at de fleste le-
vesteder i dag, må anses for at være usta-
bile og truede.
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Undersiden af bølleblåfugl. Arten kendes på de to orange pletter ved kanten af bagvingen.



Når ellers stabile og talstærke popula-
tioner som i Skidendam i Teglstrup Hegn
pludselig kollapser, uden at det er muligt
at finde åbenlyse ændringer i levestedets
udseende, er det kun muligt at gætte på
årsagerne. En mulig synder kan være
næringsstoftilførsel fra luften, der påvir-
ker kvaliteten af larvernes værtsplanter,
og herved fører til nedsat overlevelse hos
larverne.

En anden mulig årsag er det tab af gen-
etisk variation, der med tiden opstår i
små isolerede populationer. Som tidlige-
re nævnt varierer individantallet vold-
somt i de enkelte populationer fra år til
år. I år hvor individantallet er lavt, er det
ret få dyr, der bærer populationen videre.
Enhver af disse flaskehalse fører til et
tab af genetisk variation, der med tiden
vil svække den enkelte populations chan-
ce for overlevelse. Så selvom små isolere-
de populationer kan overleve i mange år,
må de antages at leve på lånt tid.

Yderligere er det vist hos vilde bier og
humlebier, at selv ganske små mængder
insekticider, påvirker insekternes nerve-
system. Dette kan føre til ændret adfærd
og herved påvirke insekters evne til at
reproducere sig.

Den samlede påvirkning, de ovennævn-
te faktorer forårsager, er ukendt, men
den har rimeligvis ganske stor betydning
for bølleblåfugls overlevelse på det enkel-
te levested.

Pleje
Bølleblåfugl er svær at pleje for, da andre
faktorer end blot tilgang til værtsplanter
og nektarplanter sandsynligvis spiller en
rolle. Fx er vegetationshøjde, jordbunds-
forhold, fugtighed, temperatur på for-
skellige dele af levestedet, solindfald og
mikroklima, vigtige faktorer, som skal
passe arten.

Levestederne tilhører oprindelig vild
natur, så egentlig skal denne om muligt
blot bevares. Desværre er det svært, idet

der ofte allerede er sket store ændringer i
det omgivende landskab, som påvirker
levestederne.

Pleje af levestederne for tørvemose-
/sphagnummosespecialisterne bølleblå-
fugl, moserandøje og moseperlemorsom-
merfugl (Boloria aquilonaris) er desvær-
re kompleks og bekostelig. På kortere
sigt kan hovedmålet dog begrænses til at
friholde mosefladen for opvækst af træer
og retablering af en optimal vandstand.

Inden man går i gang med dette arbej-
de, er det meget vigtigt at kende artens
yngleområder på lokaliteten, så det kan
sikres, at disse ikke påvirkes negativt af
ændringerne. Omhyggelig overvågning
af artens æglægningsadfærd i året eller
årene 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 de omgivende områder. Kvælstoftil-
førslen bør så vidt muligt klarlægges.

Dræning af nærtliggende områder og
selv landbrugsjord (gødning og sprøjte-
gifte), der ligger langt fra levestedet, kan
medføre en negativ påvirkning.

At undgå dræning eller at afvikle eksi-
sterende dræning samt at have adgang
til at regulere vandstanden på mosefla-
den er vigtige faktorer. Dette vil ofte i
praksis betyde, at det er muligt at be-
stemme over dræning og vandudnyttelse
på de omkringliggende arealer. Skal der
tilføres vand for at hæve vandstanden,
må det sikres, at dette ikke indeholder
næringsstoffer.

Ændringer af vandstanden bør ske med
stor forsigtighed, for lav vandstand med-
fører tilgroning, mens en for høj vand-
stand kan drukne sommerfuglenes lar-
ver. Tidligere har mosefladen været i
stand til at følge vandstandsændringer
ved nærmest at flyde ovenpå vandet. I
moser, hvor vandstanden har været sæn-
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ket, er mosefladen tit vokset fast til un-
derlaget. Øges vandstanden for meget,
vil det kunne føre til at mosefladen over-
svømmes. Vandstandsændringer skal
derfor udføres gradvist og kontrolleres
løbende. Når dette er sagt, vil en vand-
standshævning ofte kunne være gavnlig
ved at hæmme en begyndende tilgroning,
blot skal det sikres, at vandet ikke over-
svømmer mosefladen.

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 udenfor
sommerfuglenes flyvetid. Dette gøres
mest skånsomt manuelt, da større ma-
skiner vil skade tørvemoserne. Alterna-
tivt kan arbejdet udføres om vinteren

med bæltekøretøjer, når mosen er fros-
sen.

Er der høje træer på mosefladen, bør
disse fjernes, dels fordi de kan skygge, og
dels fordi de begrænser tilførslen af regn-
vand til mosen og herved kan påvirke
vandstanden i mosen negativt. Træfæld-
ning udenfor artens yngleområde kan fo-
regå hele året, men af hensyn til tørve-
mosernes sårbarhed, sker rydning skån-
somst med bæltekøretøjer om vinteren,
når mosen er frossen.

Randzonen omkring levestedet bør fri-
holdes for høj vegetation, så der er plads
til nektarplanter som fx tranebær, krage-
klo, klokkelyng eller rosmarinlyng.

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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Mange tørvemoser, som er bølleblåfugls levested, er under kraftig tilgroning med især birk og
rødel. Dette skyldes både tidligere tiders dræning og nutidig næringstilførsel fra luften.
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