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Forside: Ulvshale Hede, det område, som husede flest arter i løbet af sæsonen. I 
den høje vegetation og på kanterne fløj isblåfug og brunlig perlemorsommerfugl. 
Imellem enebærbuskene fløj spættet bredpande og foranderlig blåfugl. 
 
Ved citering bedes angivet:  
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Resumé 
 
I perioden fra primo maj 2018 til medio august 2018 er der lavet overvågning af 
følgende arter på Ulvshale:  
 
Spættet bredpande (Pyrgus malvae) (VU)1 
Brunlig perlemorsommerfugl (Boloria selene) (LC)  
Foranderlig blåfugl (Plebejus idas) (NT)  
Isblåfugl (Polyommatus amandus) (NT) 
Argusblåfugl (Plebejus argus) (VU).  
 
Medio juli 2018 er der i Bøtø Nor eftersøgt: 
 
Spejlbredpande (Heteropterus morpheus) (NA) 
Sort ildfugl (Lycaena tityrus) (VU) 
  
Der er blevet lavet mere end 65 observationer og der er set i omegnen af 300 

individer. Foranderlig blåfugl har været talrigest, isblåfugl er blevet registreret 

flest gange, spættet bredpande har den største arealmæssige udbredelse og 

brunlig perlemorsommerfugl har taget sidstepladsen med færrest antal individer 

og har ”manglet” på flest lokaliteter. Spejlbredpande på Bøtø blev registreret på 

Mølledybet. 

Der blev ikke registreret argusblåfugl og sort ildfugl. 

En udvidelse af de græssede arealer, kan have en positiv effekt på udbredelsen, 

for flere af arternes vedkommende. 

 

Formål 
 
Formålet med feltundersøgelse har været at tilvejebringe viden om de førnævnte 

sommerfuglearters udbredelse på Naturstyrelsens arealer på Ulvshale og på Bøtø 

Nor. 

Hensigten er, at undersøgelsen skal bruges i forbindelse med naturpleje på 

arealerne. Både når der skal planlægges naturpleje og til opfølgning på, om 

naturplejen har den ønskede effekt. Det sidstnævnte punkt forudsætter dog, at 

undersøgelsen bliver gennemført flere gange de kommende år. 

Et indirekte mål er at formidle med billeder, hvordan vegetationen ser ud på en 

sommerfuglelokalitet. 

Det har også været et mål, at undersøge muligheder for forbedringer af driften af 

arealerne til fordel for bl.a. sommerfuglene. Til udformning af forslag til 

                                                             

1 I parentesen efter arterne står der rødlistevurdering. NA= ikke relevant at vurdere, LC= 

least concern, VU= vulnerable, NT= near threatened. 
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driftsændringer, er der medtaget ældre og anden viden, end hvad der har været 

tilvejebragt i forbindelse med feltundersøgelserne.    

Metode 

Overvågningen var en precense/abcense overvågning, hvor arterne blev eftersøgt 

på lokaliteterne, ind til at de enten blev fundet eller at man med en vis rimelighed 

kunne konstatere, at de ikke fløj der det pågældende år. Alle lokaliteter på 

Ulvshale er besøgt flere gange på de mest optimale tidspunkter i forhold til 

flyvetid, varme og vind. Bøtø Nor er kun besøgt en gang.  

En precense/abcense undersøgelse er en relativ grovmasket type undersøgelse af 

en art og derfor bruges den til at registrere om arten er på lokaliteten eller ej. 

Der er begrænsninger ved denne type undersøgelse, bl.a. kan man ikke 

konkludere, om arten ”har det godt”, da der bl.a. ikke er data om antallet af 

individer. Hvis undersøgelsen kun bliver gennemført i en sæson, kan man heller 

ikke konkludere, at arten ikke er der, bare fordi man ikke har set den.  

De undersøgte arter er alle blevet undersøgt i ”godt sommerfuglevejr”, hvilket vil 

sige dage med få eller ingen skyer, stille til let vind og temperaturer mellem 17 og 

24 grader.  Den type dage har der været mange af i 2018, hvilket har medført, at 

det har været muligt at tilrettelægge eftersøgningerne optimalt. 

Der er blevet brugt 17 timer til undersøgelsen på Ulvshale, hvoraf der på de 

første to ture blev brugt 2-3 timer til at lede efter primært violer i blomst. På den 

ene dag på Bøtø Nor blev der brugt 3,5 time på arealet.  

På de første ture i maj blev alle arealer grundigt gennemgået, for at finde egnede 

og ikke egnede lokaliteter. Som hovedregel kan et område først erklæres egnet, 

når følgende kriterier er vurderet til, at kunne opfylde sommerfuglenes krav i 

deres forskellige livstadier: 

 Rigelige mængder af larvefoderplanter, som ikke bliver oversvømmet i 

længere tid af gangen om vinteren. 

o ’Rigelige mængder’ er baseret på en vurdering, da det ikke har 

været muligt at finde litteratur om emnet. Se beskrivelser af 

levested i de respektives arters afsnit.  

 Forekomster af egnede nektarplanter. 

 Direkte lys på larvefoderplanter i mere end 12 timer af døgnet i maj 

måned. 

 Læ i den højde som dyrene flyver i.  

o Den nødvendige højde afhænger af, hvilken højde 

sommerfuglearten flyver i.  
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 På de efterfølgende ture, har inventøren med 2-5 dages mellemrum 

besøgt lokaliteterne fra starten af sommerfuglenes flyvetid og ind til de 

enkelte arter var registreret på de undersøgte lokaliteter. 

Fremgangsmåden har været at gå i et jævnt tempo rundt på lokaliteterne på en 

sådan måde, at alle egnede og måske egnede lokaliteter blev undersøgt. Det blev 

forsøgt ikke at lave stop undervejs, da sommerfugle ellers ville have mulighed for 

at flyve ubemærket forbi inventøren. 

Når et individ eller en gruppe af sommerfugle, af en af de overvågede arter blev 

identificeret, blev fundet indtastet direkte med den eksakte position i Fugle og 

Naturs mobil applikation. De blev registreret for områder <1000m2 i det åbne 

land eller pr. lysning i kratområder. Efterfølgende blev registreringerne overført 

til Google Map2. De steder hvor der var overlap i ruterne, blev fund på 2. 

gennemgang, som kunne risikere at være genfund, ikke registreret.  

Sommerfuglenes larvefoderplanter blev ligeledes eftersøgt.  

 

Følgende arealer på Ulvshale er undersøgt: 

1. Nordstrand og Fællesgræsningen  

2. Skansen 

3. Horsnæs  

4. Gåsesøfolden 

5. Heden 

6. Vedelen 

7. Digefolden 

8. Diget 

Følgende af Naturstyrelsens arealer på Ulvshale er ikke undersøgt: 

9. Areal ved campingplads 

10. Areal øst for Vedelen 

11. Tagrør 

12. Skov 

                                                             
2
 https://drive.google.com/open?id=1vdU6Gs8vMd74lZIW_UwpbU4H0lA&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1vdU6Gs8vMd74lZIW_UwpbU4H0lA&usp=sharing
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Figur 1   

Oversigt over Naturstyrelsens lokaliteter på Ulvshale  
1 Fællesgræsning og Nordstrand, 2 Skansen, 3 Horsnæs, 4 Gåsesøfolden, 5 Heden, 6 Vedelen, 7 Digefolden, 8 
Diget, 9 areal ved campingplads, 10 areal ved Vedelen, 11 tagrør og 12 skov 
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Hele Bøtø Nor er at regne som en lokalitet med 3 habitater. 

1. Nordlige område mellem fugletårne 

2. Mølledybet  

3. Enge på den vestlige halvdel. De blev ikke undersøgt, da de blev vurderet 

til, ikke at være egnede for nogen af de 2 arter.  

 

 

 

Ved eftersøgning af argusblåfugl, blev der indfanget og undersøgt individer af 

foranderlig blåfugl på samtlige lokaliteter i flere dage, for at undersøge om der 

skulle være enkelte argusblåfugle imellem de talrige foranderlige blåfugle. 

Der er undervejs ikke blevet lavet GPS registrering af inventørens ruter. 

Figur 2   

Oversigt over Naturstyrelsens lokaliteter på Bøtø Nor  
1 Nordlige område, 2 Mølledybet, 3 vestlige enge 
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Kritik af metode 

Ved en gentagelse af denne undersøgelse, er der nogle forhold som bør ændres.  

Som udgangspunkt er en P/A undersøgelse egnet for foranderlig blåfugl, isblåfugl 

og spættet bredpandes vedkommende, da de flyver på store dele af arealerne. 

Derimod bør brunlig perlemorsommerfugl, sort ildfugl og spejlbredpande 

eftersøges på individniveau, hvor antallet af individer tælles flere gange i løbet af 

sæsonen. Dette er for at have mulighed for at vurdere bestandenes størrelser og 

udvikling over tid. 

Registreringer af dyr og larvefoderplanter bør håndteres med et system, som gør 

det muligt at overføre data til et GIS lag.  

Ligeledes bør der bruges et system til at registrere, hvor inventøren har været.  

Sort ildfugl bør eftersøges i midten af begge dens flyveperioder og ikke som i år, 

lige i starten af 2. flyveperiode. 

 

Gennemgang af arterne 

I det følgende vil de fokusarter, som er registreret ved undersøgelserne, blive 

beskrevet.  

Da argusblåfugl og sort ildfugl ikke er blevet registreret i forbindelse med denne 

overvågning, er de derfor ikke beskrevet nærmere i denne rapport. Dog skal det 

noteres, at Ulvshale er egnet til argusblåfugl og den nordlige del af Bøtø Nor er 

egnet til sort ildfugl.   

Det samlede udbredelseskort for Ulvshale viser, at Heden er det sted på Ulvshale 

som holder fleste fokusarter. Derefter kommer Skansen og en lille del af 

Digefolden. Øvrige arealer har kun en fokusart på samme lokalitet.  

Ud fra hvilke egnede lokaliteter som er fundet i forbindelse med de første 

gennemgange af arealet, ”mangler” følgende lokaliteter X antal arter: 

Vedelen ”mangler” 2 arter; isblåfugl og spættet bredpande, Fællesgræsningen og 

Skansen ”mangler” 1 art ; brunlig perlemorsommerfugl og Horsnæs ”mangler” 3 

arter; spættet bredpande, isblåfugl og brunlig perlemorsommerfugl. 

I Ulvshale skoven blev der ikke observeret andre sommerfugle, end de mest 

almindelige skovarter som kejserkåbe, hvid admiral og skovrandøje. Der blev ikke 

observeret strejfende individer af de undersøgte arter uden for deres 

yngleområder, bortset fra et eksemplar af foranderlig blåfugl på Gåsesøfolden og 

et eksemplar af spættet bredpande på Nordstrand. 
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Figur 3 Udbredelseskort for Ulvshale  
Røde nåle er isblåfugl,  
blålige og lilla er brunlig perlemorsommerfugl,  
gule er foranderlig blåfugl og 
laksefarvede er spættet bredpande.  
De sorte nåle markerer lokaliteter hvor forholdene er egnede, men hvor der er ikke er blevet registreret nogen af 
de pågældende arter 
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Spættet bredpande (Pyrgus malvae) 

Denne lille undseelige sort/hvide sommerfugl (se fig. 9), som i larvestadiet lever 

på tormentil (Portentilla erecta), har sin udbredelse over stort set hele Ulvshale. 

Dog er arten ikke registreret på Horsnæs, den vestlige den af Gåsesøfolden samt 

ved Vedelsøen. 

Arten har fløjet enkeltvis over store arealer i en længere periode fra medio maj 

og ca. en måned frem. Imagines søger nektar på forskellige kurvblomster, 

brombær og tormentil. Der blev ved flere lejligheder observeret æglæggende 

hunner. 

Arten anvender en bred palet af habitater, lige fra lyngområder med små pletter 

tormentil til større vindblæste arealer med store mængder af tormentil. Den 

stiller tilsyneladende ikke krav til læ. Dette kan skyldes, at den flyver lavt over 

vegetationen og derfor ikke bliver påvirket nævneværdigt at vinden.  

Der står tormentil på stort set hele Ulvshale, bortset fra de arealer som var våde 

eller med sur jord (lav PH).  

Der blev fundet 31 eksemplarer fordelt på 22 observationer. Sommerfuglen blev 

registreret på ca. 5 dellokaliteter på 3 hovedlokaliteter.  

Hovedlokaliteterne er Skansen, Fællesgræsning samt Heden. Umiddelbart er der 

ingen enkeltstående tiltag som er nødvendige at iværksætte, for at sikre denne 

art på Ulvshale. 

Billederne i figur 5-8 viser et udvalg af spættet bredpandes levesteder. 
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Figur 4  
De laksefarvede nåle markerer spættet bredpandes udbredelse på NST arealer.   
De sorte nåle markerer lokaliteter hvor forholdene er egnede, men hvor der ikke er blevet registreret nogen dyr  
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Figur 6 Skansen Figur 5 Heden 

Figur 7 Digefolden. Æglægning blev observeret på dette 
sted. 

Figur 8 Fællesgræsningen 

Figur 9 Spættet bredpande suger nektar på en tvebo baldrian på Heden. 
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Brunlig perlemorsommerfugl (Boloria selene) 

Denne brun/røde sommerfugl (se fig. 15) flyver i 2 generationer på Ulvshale. 

Larven lever på engviol (Viola palustris) og hundeviol (Viola canina) og der blev 

fundet larver medio maj på begge arter af violer på Heden.  

Imagines suger nektar på blomster af følgende arter: Kærtidsel og andre 

kurvblomster, læbeblomster og trævlekrone. De steder hvor de blev observeret, 

var der en kraftig urtevegetation eller spredte græssede tagrør. De flyver ofte 

rundt i en halv meters højde over jorden, mellem tuerne af vegetation eller 

tagrør og sjældent over vegetationens maksimale højde.   

Violernes udbredelse er begrænset til de arealer, som ikke har været omlagt og 

hvor jordens PH er neutral eller basisk. På Gåsesøfolden og Digefolden er der dog 

hvert sted registreret enkelte hundevioler. Violers frø bliver spredt med myrer, 

hvilket betyder, at man må forvente, at kolonisering af nye områder kan tage 

mange år.  

Sommerfuglen har sin udbredelse på Ulvshale i rigkærssystemet som starter i den 

nordvestlige del af Heden og slutter øst på hen mod Vedelsøen. 

Der blev i maj måned fundet 4 larver fordelt på 2 observationer på 2 

dellokaliteter. Imagines blev fundet i antal i 2 generationer på 3 dellokaliteter. 

Benævnelsen ’antal’ anvendes når det ikke er muligt at tælle sommerfuglene 

grundet deres antal og adfærd på lokaliteten.  

Selvom at Horsnæs, Skansen og Fællesgræsningen er egnede arealer, har det ikke 

været muligt at registrere arten der. 

Der blev observeret en enkel 2. generation sommerfugl på Bøtø. Se beskrivelse af 

spejlbredpanden.  

Tiltag som kan gavne denne art, vil være at udså/udplante hunde- og engviol på 

Digefolden og Gåsesøfolden. 

Da sommerfuglen har en begrænset udbredelse og sjældent strejfer, bør det 

overvejes, om man skal flytte individer til Skansen og Fællesgræsningen. Horsnæs 

bør der umiddelbart ikke flyttes individer til, da det er bemærkelsesværdigt, at 

der er flere af de andre fokusarter som også mangler. Dette bør undersøges 

nærmere. 

Billederne i figur 11-14 viser et udvalg af brunlig perlemorsommerfugls 

levesteder. 
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Figur 10  
De lyseblå nåle markerer fund af larver af brunlig perlemorsommerfugl.  
De blå nåle er fund af imagines i 1. generation og  
de lilla nåle er imagines i 2. generation.  
De sorte nåle markerer lokaliteter hvor forholdene er egnede, men hvor der ikke er blevet registreret 
nogen sommerfugle.  
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Figur 11 Heden 

Figur 14 hundeviol i blomst medio maj. 

Figur 12 Bøtø Nor 

Figur 13 Heden, medio maj. 

Figur 15 2. generations brunlig perlemorsommerfugl fra Bøtø Nor. 
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Isblåfugl (Polyommatus amandus) 

Isblåfuglen er en stor lyseblå blåfugl med et sølvskinnende skær (fig. 17), som 

anvender musevikke (Vicia cracca) til larvefoderplante. Arten er vidt udbredt på 

Ulvshale, men selvom at musevikke er jævnt fordelt, er sommerfuglen ujævnt 

fordelt ud over arealerne. På kortet (fig. 16) med udbredelsen af isblåfugl kan 

man se, at de ofte optræder på linje i nærheden af stier, hegnslinjer eller andre 

menneskeskabte elementer i landskabet med høj vegetation.  En undtagelse er 

på Nordstranden, hvor de blev observeret i en række fugtige klitlavninger, samt 

et par enkelte steder på Gåsesøfolden og Heden.  Kendetegnende for deres 

lokaliteter er, at der en frodig og relativ høj vegetation bestående af kraftige 

urter, rigelige mængder musevikke, spredte tagrør, kærtidsler, småbuske samt 

større lægivende buske.  

Syddiget på Ulvshale (fig 1, pkt 3) holder en af de største bestande af isblåfugl. 

Dagen efter at observationerne blev gjort, gennemførte digelaget deres årlige 

slåning af diget, hvilket medførte at de allerede klæggede individer blev 

”hjemløse”. Ved efterfølgende besøg på diget, var der tilsyneladende ikke 

klægget ret mange nye dyr. 

Der blev ikke observeret isblåfugl på Heden, før end efter at diget blev slået. I 

dagene efter slåningen var der en vestenvind, som muligvis kan have fordelt de 

”hjemløse” dyr ud over Heden. Efterfølgende blev der observeret flere 

æglæggende individer på Heden.  

Der blev observeret ca. 54 eksemplarer fordelt på 28 observationer.  Dyrene blev 

fundet på 8 dellokaliteter. Hovedlokaliteterne er Skansen, Heden, Digefold, 

Gåsesøfold, Syddiget og Fællesgræsningen samt Nordstrand (fig. 16).  

Af naturplejetiltag som kan iværksætte for denne art, er der 3 muligheder. 

Fortsat ekstensiv afgræsning af arealerne, inddragelse af nye arealer samt 

undladelse af flade afpudsning af Gåsesøfold samt Digefold.  

Et stop af fladeafpudsning vil medføre, at der kommer flere buske, som sikrer læ 

for vinden og de tornede småkrat vil sikre græsningsfri zoner til musevikke.  

Ved at inddrage arealer på fugtig bund med tagrør, kraftig græsvegetation eller 

tæt krat i græsningsarealerne, vil det sandsynligvis have en gunstig indvirkning på 

artens udbredelse. 

Der kan være en risiko forbundet ved at inddrage nye arealer i hegningerne, da 

det lokalt kan få antallet af individer af isblåfugl til at falde i antal, da den 

nuværende tilstands anvendelig hed for arten er kunstig høj. Men omvendt vil 

inddragelse af potentielt egnede arealer kunne øge isblåfuglens lokale 

udbredelse. 

Syddiget holder tilsyneladende den største population af isblåfugl på Ulvshale og 

det er derfor uhensigtsmæssigt, at digelaget behandler diget som de gør med 2 
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årlige brakpudsninger.  

Uden for diget er der et stort strandengsareal, som stedvis er tilvokset med 

kraftige tagrør. Andre steder er der tilsyneladende forhold i jorden som gør, at 

tagrørene er spinkle og står mere spredt.  

Dette areal kunne være meget interessant, at få bundet sammen med 

græsningen på resten af Ulvshale. Formålet med græsningen bør ikke være at 

lave en tætgræsset og tilnærmelsesvis urtefri strandeng, som man ser på det lille 

areal Fiskehalen uden for diget tættere på Horsnæs, men i stedet bør arealet 

fremstå som en strandeng med partier af tættere tagrør og andre steder urterige 

områder. Dette vil kun kunne lade sig gøre, hvis arealet er bundet sammen med 

resten af Ulvshale. Det er vigtig, at der fortsat er tagrørsområder til de dyr som 

lever i tagrør. Dette er arter som natsværmeren rørborer (Phragmataecia 

castaneae), rørhøg og plettet rørvagtel, blot for at nævne et par af de vigtigste 

arter.  

Om diget skal inddrages i arealet eller om der ’blot’ bør være en passage for 

kreaturerne over diget er ikke afklaret endnu. Det primære spørgsmål er, 

hvordan kreaturernes adfærd på diget vil være. Vil de græsse digekronen hårdt 

fordi det er en frodig vegetation, med tab af musevikke og dermed isblåfugl til 

følge, eller vil kreaturerne blot lejlighedsvis være på digekronen og derved give 

plads til musevikke og isblåfugl? Og hvordan med erosion på digekronen?  

I forhold til hvordan digelaget behandler diget, bør der indledes en dialog med 

dem, hvor det søges at opnå forståelse for, at diget kun må slås en gang om året 

og det skal tidligst være primo oktober.   

Billederne i figur 18-22 viser et udvalg af isblåfuglens levesteder.  
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Figur 16 
De røde nåle markerer isblåfuglens udbredelse på NST arealer.  De sorte nåle markerer lokaliteter 
hvor forholdene er egnede, men hvor der ikke er blevet registreret nogen indivder.  

 

Figur 17 Digefolden, han på sin udkigspost. 
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Figur 18 Gåsesøfolden Figur 19 Nordstrand 

Figur 20 Digefolden Figur 21 Syddiget 

Figur 22 Syddiget, 2 dage efter slåning i juni måned. Der er stadig enkelte musevikkeplanter uden for det slåede område.  
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Foranderlig blåfugl / Idasblåfugl (Plebejus idas) 

Foranderlig blåfugl er en mindre blå blåfugl, med en lys koksgrå bagside med 

tydeligt farvede pletter i orange og sølv (fig. 28). Larverne anvender hedelyng 

(Calluna vulgaris) som foderplante. De flyver ofte i stort antal på steder med 

både hedelyng og flere arter af kurvblomster. De fløj alle steder, hvor der var 

større mængder af lyng og nektarplanter imellem mindre og større buske, som 

kan bryde vinden og give læ. 

Der blev observeret mange dyr, formentligt +200 dyr fordelt på 4 lokaliteter. De 

blev observeret på Skansen, vestlige del af Gåsesøfolden, det private areal Carøes 

eng samt på Heden. På den sidstnævnte lokalitet fløj de i stort antal på et større 

sammenhængende område. På Gåsesøfolden blev der observeret en enkelt 

strejfende hun på en hvid okseøje. Den var fløjet ca. 150 m væk fra ”dens” 

lokalitet. 

Af naturplejetiltag for idasblåfugl, vil udsåning?/udplantning af hedelyng på 

Gåsesøfolden samt Digefolden kunne øge artens lokale udbredelse. Der er i 

forvejen hedelyng på begge arealer, men på nuværende tidspunkt drejer det sig 

kun om få m2 på hver af arealer. Et supplerende tiltag kunne være at skabe nye 

spirebede med bar jord omkring de eksisterende forekomster af hedelyng 

Billederne i figur 24-27 viser et udvalg af foranderlig blåfugls levesteder.  

Figur 23  
De gule nåle markerer foranderlig blåfugls udbredelse på NST arealer, samt det private areal 
Carøes Eng 
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Figur 24 Skansen 

Figur 26 Gåsesøfolden Figur 27 Heden 

Figur 25 Skansen 

Figur 28 Han på sin udkigspost. Skansen 
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Spejlbredpande (Heteropterus morpheus) 

Spejlbredpanden er en spinkel bredpande (fig. 34), som har en karakteristisk 

hoppende flugt. På oversiden er den brun og på undersiden har den store 

sølvskinnende pletter. Larven lever på kraftige græsser, men værtsplanten i DK er 

ikke kendt. Den lever på fugtige steder med mandshøj græsvegetation, spredte 

pilebuske og kærtidsler. Kærtidsel var i øvrigt den eneste plante, som de blev 

observeret fouragere på. 

Der blev observeret 7 eksemplarer rundt om Mølledybet på Bøtø Nor den 10. juli. 

De fleste af sommerfuglene sad i vegetationen og fløj først, når de blev forstyrret.  

Der er 1 kendt bestand i DK. Den ene halvdel af bestanden er på Naturstyrelsens 

areal Mølledybet og den anden halvdel af bestanden er på Danmarks Naturfond 

areal inde i Bøtø Plantage.   

Plejetiltag: Fortsat lavt græsningstryk vil sikre en egnet græsvegetation på 

Mølledybet og græsningen bør også foregå i våde perioder, da det vil medføre 

optrædning af jorden, som giver mulighed for spirring af bl.a. nye 

kærtidselplanter.  

Billederne i figur 30-34 viser et udvalg af spejlbredpandes levesteder. 

  

Figur 29  
De brune nåle markerer spejlbredpandens udbredelse på NST arealer.  Den lilla nål er en observation 
af 2. generation af brunlig perlemorsommerfugl. Den røde polygon markerer spejlbredpandes 
udbredelse på DDNF’s areal i Bøtø plantage. 
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Figur 30 Bøtø Nor Figur 31 Bøtø Nor 

Figur 32 Hvilende i vegetationen. Figur 33 Hvilende i vegetationen. 

Figur 34 Nektarsøgende individ på kærtidsel. 
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Observationer af foder- og nektarplanter 

Med få undtagelser vokser larvefoderplanterne alle de steder, hvor forholdene er 

egnede for arten. 

I det følgende er en række observationer, som er gjort i forbindelse med 

undersøgelsen.  

 På de gamle naturarealer Heden, Skansen og Fællesgræsningen m.fl., er 

alle fokusarternes larvefoderplanter tilsyneladende alle de steder, hvor 

de kan vokse. 

 På Gåsesøen og Digefolden, som er tidligere dyrket jord, har lyng og viol 

en begrænset udbredelse.  

 Musevikke er vidt udbredt. 

 Der har overalt været blomstrende urter i sommerfuglenes flyvetid. 

 

Observationer af køer og geders effekt på arealerne 

 Følgende vedplanter, græsser og ”problemarter” har været observeret 

spist, hvor enten køer og/eller geder har været til stede: 

o Køer: Tagrør, blåtop, fløjlsgræs, eg, dunbirk, almindelig røn, pil 

sp, slåen, tjørn og i begrænset omfang rødel samt havtorn. 

o Geder: Slåen, pil sp, almindelig røn, bævreasp og brombær. 

 

 Køerne på Fællesgræsningen har i løbet af sommeren, stort set ikke 

været inde i skoven eller på Skansen. 

 Det gamle høsletsareal på Heden har været græsset hårdt og øvrige 

arealer har været let græssede hele sommeren. 

 Tagrør har været spist alle steder. 

 Digefoldens midterste del har stort set ikke været græsset i maj-oktober 

måned.  

 Vortebirk og rødel har der ikke været spist af tilstrækkelig grad. 
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Forslag til naturpleje 

Vildere natur 

 Rammerne for naturplejen bør ligge så tæt op af ”vild natur” som muligt dvs: 

o Helårsgræsning uden fodring. 

o Flere arter af store pattedyr med hver deres fødepræference og 

fødesøgningsteknik.  

o Større sammenhængende arealer, som vil modvirke at der lokalt kan 

være for mange dyr i en periode og derved medfølgende et kritisk 

højt græsningstryk. 

 

 Konkrete tiltag kan være følgende: 

o At der gives plads til buske og træer på Gåsesøfolden og Digefolden, 

for at sikre læ og struktur i landskabet. 

o At elhegnet omkring Telefonstien bliver fjernet, for at få en 

”opblødning” af det tætte buskads som løber på tværs mellem 

Gåsesøfolden, Heden og Digefolden på den anden siden. Dette vil 

medføre, at den eksisterende urtevegetation i dette bælte vil kunne 

få bedre muligheder for at trives, samt at bl.a. sommerfugle 

nemmere vil kunne sprede sig til Digefolden.   

o Syddiget bør inddrages i hegningen eller som minimum bør der laves 

en eller flere ”slitagefri” passager hen over diget, således at det bliver 

muligt at medhegne tagrørsområderne uden for diget. 

 Fokusarter er isblåfugl, rørborer, rørhøg og plettet rørvagtel.   

o At uhegnede arealer på Nordstranden bliver taget med i hegningen. 

 

Skoven 

Skoven er pt. for mørk til den urtevegetation, som man normalt finder på 

græsland og i kær, hvorfor der ikke findes de omtalte sommerfugle. Dette forhold 

gør det svært for sommerfugle fra de lysåbne arealer at leve i skoven.  

Tiltag: 

o Svækkelse og aflivning af træer i skoven kan være en mulighed. Et 

mål kunne være at fjerne 70%-95% af kronedækket i delområder.  

 Dette bør gøres ved at ringe eller veteranisere træerne, 

således at der ikke bliver fjernet vedmasse fra arealerne. 

o Fortsat græsning i de eksisterende områder af skoven samt 

inddragelse af nye områder. 

 

Udsåning og udplantning af planter 

 På Gåsesøfolden samt Digefolden kan følgende larvefoderplanter udsås eller 

plantes: 

o Hunde- og engviol til brunlig perlemorsommerfugl. 
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o Hedelyng til foranderlig blåfugl. 

 Bemærk at det skal være lokale planter som benyttes.  

 På Gåsesøfolden samt Digefolden kan følgende nektarplanter udsås: 

o Trævlekrone, mjødurt, djævelsbid, dueskabiose og almindelig 

knopurt. Listen er ikke udtømmende. 

 Bemærk at det skal være lokale planter som flyttes. 

 Bortfjernelse af overjord omkring små populationer af foderplanterne kan 

sikre spirrebede.   

 

Fjernelse af uønsket opvækst 

 På Heden og Skansen bør uønskede mængder af opvækst som f.eks. birk, 

rødel, rynket rose mv skæres ned, indtil at bison, geder, heste og køer m.fl. 

har sikret en mindsket tilgroning 

o Maskinelle løsninger må ikke planlægges til at være en del af den 

varige metode, da de sjældent er gavnlige for den brede biodiversitet.  

 

 

 

Afrunding 

Det er bestemt glædeligt at flere af de, for østdanske forhold, sjældne 

sommerfugle er flere steder på Ulvshale.  

Bestanden af spejlbredpande er sårbar grundet sin ringe udbredelse på en meget 

ensartet lokalitet og ændringer i driften bør gennemtænkes inden de bliver 

iværksat. 

Med udgangspunkt i sommerfuglene, er driften på nuværende tidspunkt langt 

hen af vejen tilfredsstillende, men der er gode muligheder for optimering af 

driften i forhold til, at kunne inkluderer flere ordener af insekter og fugle. 

En gentagelse af denne undersøgelse vil bestemt være ønskeligt, da mere viden 

om arternes udvikling over tid, vil kunne kvalificere den naturpleje som foregår 

på arealerne.  
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Figur 35 Strukturbillede fra Skansen. Bemærk den enlige tormentilblomst som er nede i førnen fra 
året før. Skovfyr og vortebirk er et problem som skal håndteres med en varig løsning der tilgodeser 
den brede biodiversitet.   


