
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Bevar artens levesteder så naturlige

som muligt, og delvist ødelagte leve-
steder bør retableres i størst muligt
omfang.

• Undgå næringstilførsel fra overflade-
vand til mosen og også så vidt muligt
vindbåret næringstilførsel fra nærlig-
gende landbrugsarealer.

• Sørg for at forbedre vækstforholdene
for artens værtsplanter.

• Vær forsigtig med ændringer af vand-
standen på artens levesteder.

• Træer på mosefladerne bør fjernes for
at udvide det lysåbne moseareal.

• Sørg for det rette vandniveau i mo-
serne ved at styre eventuel dræning
på omkringliggende arealer

Biologi
Moseperlemorsommerfugl er 30-38 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, gullige og rustrøde farver.

Arten kan forveksles med de andre små
perlemorsommerfugle, men i praksis fo-
rekommer arten ikke sammen med an-
dre af disse på nær brunlig perlemorsom-
merfugl Boloria selene).

Det enkelte individ lever sjældent mere
end to uger, oftest meget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra først i juni til hen over midten af
juli med maksimum omkring 1. juli. En-
kelte efternølere kan nogle år ses om-
kring 1. august. Flyvetiden kan forsky-
des en anelse efter temperaturforholdene
i foråret.

Arten lever i Danmark sandsynligvis
udelukkende på tranebær (Vaccinium
oxycoccus) men er set læggende æg på
rosmarinlyng (Andromeda polifolia).

Æggene lægges enkeltvis eller nogle få
stykker sammen som regel direkte på
værtsplanten. De lægges ofte spredt over
større arealer indenfor levestedet, hvor
der findes egnede områder med værts-
planter.

Larven klækker efter tre-fire uger og
sætter sig næsten straks til overvintring
på undersiden af et tranebærblad eller
andre steder i nærheden af værtsplan-
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ten. Den starter med at æde igen sidst i
marts eller først i april. Larven æder som
lille de helt friske skud og senere fuldt
udviklede blade. Den hviler og soler sig
på visne blade tæt ved jorden.

Larven er som voksen sort med brunli-
ge og gullige tegninger og med en dobbelt
gullig rygstribe samt gullige torne.

Den forpupper sig lavt i vegetationen
omkring midten af maj. Udviklingen til
voksen sommerfugl tager 10-21 dage.

Arten flyver noget omkring inden for le-
vestedet, men den dukker sjældent op på
nye levesteder med mindre, de ligger me-
get tæt på eksisterende. Sandsynligvis er
en aktionsradius for enkeltindivider nor-
malt ikke mere end nogle få hundrede
meter, men enkelte individer kan nu og
da strejfe længere omkring.

Populationerne i mindre moser er sjæl-
dent på mere end hundrede dyr og ofte
mindre. I store velegnede moser kan der
findes populationer, som tæller mange
hundrede individer. Disse store popula-
tioner består dog ofte af flere mindre del-
populationer næsten uden kontakt til
hinanden. Arten svinger ret meget i an-
tal fra år til år.

Levested
Moseperlemorsommerfugl forekommer
kun i beskyttede mere eller mindre ube-
rørte åbne sure fattigkær og højmoser,
hvor den lever på de tranebærbegroede
tørvemosflader.

Artens levesteder er meget fattige på
nektarplanter, men den kan ses sugende
på kragefod (Comarum palustre) i kan-
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Hun af moseperlemorsommerfugl, der tager et hvil i den lave vegetation af bla. tranebær på den
åbne moseflade.



ten af våde tørvegrave, men lige så ofte
ses den på tidsler eller andre blomster i
den blomsterrige kantvegetation udenfor
mosen eller på blomsterrige tørre area-
ler, der grænser op til dens egentlige le-
vested.

Historisk udbredelse
Moseperlemorsommerfugl har tidligere
haft en vid udbredelse i Jylland, Nordøst-
sjælland og på Sydfyn, hvor højmoser og
fattigkær har været mest almindelige.

Arten er hurtigt blevet sjældnere op
igennem 1900-tallet i takt med, at dens
levesteder er blevet afgravet til brænd-
selstørv, drænet, opdyrket og groet til.
Fra omkring 1980 og frem har arten haft
en voldsom tilbagegang især på Sjælland
og Fyn.

Status 2020
Moseperlemorsommerfugl findes i dag
ret udbredt i et par områder i Jylland
blandt andet omkring Silkeborg, syd for
Billund, omkring Viborg, syd for Lemvig
og ved Holstebro. Den findes dog også på
en del mere isolerede levesteder spredt
på halvøen fra nord til syd. På Sjælland
findes i dag sandsynligvis kun en popula-
tion i Ryegaard Dyrehave. På Fyn findes
der i dag stadig i tre til fire små popula-
tioner på Fyn ved Storelung, Snarup Mo-
se og et par nærtliggende moser i Selle-
bjerg Skov.

Det er en af de arter, som i øjeblikket
må betragtes som temmelig truet i Dan-
mark. De sjællandske og fynske popula-
tioner må anses for at være i umiddelbar
fare for at uddø, da antallet af individer i
nogle år er ganske lille og alle populatio-
nerne er så isolerede, at de er i fare for
indavl. På trods af dens ganske gode ud-
bredelse i det jyske er den også truet her,
da dens specielle levested er under pres
af især tilgroning og næringsstoftilførsel.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet VU
(sårbar) og er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Moseperlemorsommerfugls præcise krav
til levestederne kendes ikke til fulde, og i
Danmark er artens livskrav ikke særlig,
hvis overhovedet, undersøgt.

Arten kræver åbne fattigkær og højmo-
ser, som oftest omgivet af en lægivende
kantskov.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte, samt at de
sikres mod dræning. Det er samtidig vig-
tigt med en stor bestand af egnede
værtsplanter, samt en blomsterrig kant-
vegetation af nektarrige planter som fx
klokkelyng (Erica tetralix) og kragefod.
Sandsynligvis er arten også afhængig af
at kunne søge nektar på blomsterrige
tørre arealer, der støder op til dens egent-
lige levested.

Trusler
De største trusler for arten må i dag an-
ses for at være tilgroning som følge af
kvælstoftilførsel og dræning. Dræning af
levestederne skaber en voldsom tilgro-
ning med især birk. Denne tilgroning kan
gøre levestederne ubrugelige for arten på
ganske få år, da trævækst lukker af for
sollyset på tørvemosfladerne og ændrer
mikroklimaet voldsomt.

Næsten ingen af artens levesteder i
Danmark er i dag stabile, og langt de fle-
ste går mod mere højtvoksende vegeta-
tion og i mange tilfælde total tilgroning
med især birk.

Tilførsel af næringsstoffer enten med
nedbør eller overfladevand tolereres dår-
ligt af arten, da larven sandsynligvis kun
dårligt kan leve af de næringsberigede
værtsplanter. Dette er nok grunden til,
at arten er gået voldsomt tilbage eller er
forsvundet på mange fattigkær og højmo-
ser, der ved første øjekast tilsyneladende
ser perfekte ud som levesteder.

Samtidig kan utvivlsomt skadelige men
svært påviselige påvirkninger fra fx
kvælstofnedfald, sprøjtegifte eller klima-
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ændringer fx mod varmere vintre være
en trussel. Den samlede påvirkning på
arten af de ovennævnte faktorer er
ukendt, men har rimeligvis ganske stor
betydning for artens overlevelse på det
enkelte levested.

Pleje
Moseperlemorsommerfugls eksakte krav
til levestederne i Danmark kendes ikke
til fulde. I resten af Europa er arten hel-
ler ikke særlig godt undersøgt med hen-
syn til pleje. Nedenstående forslag byg-
ger således på de relativt få publicerede
undersøgelser samt på upublicerede op-
lysninger. De her foreslåede midler og
metoder må forventes at skabe gode leve-
steder 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-
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 for arten
bedst mulige måde.

Arten er en af de få dagsommerfugle,
som findes på levesteder, der kan kaldes
oprindelig vild natur. Derfor er det over-
fladisk set let at pleje for arten, da dens
levested skal bevares uberørt. I praksis
er det endog meget svært at sikre, at
dens levested er uberørt i det danske gen-
nemregulerede landskab.

Alle eksisterende fattigkær bør bevares
så naturlige som muligt og delvis ødelag-
te kær bør reetableres i størst muligt
omfang.
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Det er vigtigt, at levestederne bliver til-
bundsgående undersøgt for at finde ud af,
hvor nedbrudte deres originale tilstand
er samt at få kortlagt til- og fraførsel af
vand samt al dræning i og omkring mo-
serne.

Desuden bør den samlede kvælstoftil-
førsel undersøges og næringstilførsel fra
overfladevand til mosen bør undgås.

Undgå så vidt muligt vindbåret næ-
ringstilførsel fra nærliggende landbrugs-
arealer, da fattigkær og tørvemoser har
en meget lav tolerance for øget kvælstof-
tilførsel.

Sørg for det rette vandniveau i moserne
ved at styre dræning på omkringliggende
arealer. Plejen bør bestå i at fastholde
den rette vandtilførsel både i mængde og
kvalitet, hvilket betyder, at man skal
kunne regulere dræning og vandudnyt-
telse på de omkringliggende arealer, især
hvis det er dyrket land.

Vær forsigtig ved ændringer af vand-
standen på artens levesteder. For lav
vandstand giver tilgroning og for høj sæt-
ter levestederne under vand. Begge dele
vil udrydde arten. Mange af levestederne
har tidligere nærmest flydt oven på mo-
sevandet og er fulgt med vandstanden op
og ned, så tilstanden på overfladen har
været mere eller mindre konstant år
efter år.

Mange af moserne er nu efter år med
dræning og udtørring faldet sammen, så
denne naturlige følgen med vandstanden
er afbrudt, og tilstanden på overfladen er
ikke nær så konstant som tidligere. Hæv-
ning af vandniveauet i mosen, fx ved luk-
ning af dræn, bør derfor foretages meget
gradvis for ikke at sætte levestedet under
vand. Arten forsvinder oftest fra leveste-
det, hvis vandniveauet ligger mindre end
10 cm fra overfladen af tørvefladerne.
Vandniveauet kan dog være meget svært
at bestemme nøjagtigt især på de moser,
som fortrinsvis består af tuer og lav-
ninger (høljer).

Mange af lokaliteterne er allerede så
påvirkede af næringstilførsel og ændring
af vandniveauet, at den eneste mulighed
for at bevare levestederne åbne er at ryd-
de tørvefladerne for opvækst med få års
mellemrum.

Fjernelse af birk fra nuværende leve-
steder skal foretages så skånsomt som
muligt. Tunge maskiner bør undgås, da
disse ødelægger tørvemosserne, som gror
på mosens overflade. Manuel fjernelse af
opvækst, som regel birk og gran, er den
absolut bedste men også mest arbejds-
krævende metode.

Mange levesteder er i dag bevokset med
høj birk, gran eller pil på store arealer
omkring den åbne del af levestedet i mo-
sen. Mange af træerne i disse områder
bør fjernes for at udvide arealet med ly-
såbne fattigkær og for at forhindre eller
begrænse frøspredning

Det er vigtigt, at der findes blomsterri-
ge lysåbne arealer i nær tilknytning til
artens levested, så man bør udvide eksi-
sterende arealer eller skabe kontakt til
nærliggende områder ved at etablere
korridorer til disse. Et forslag kunne væ-
re at fjerne eller delvis udtynde tætte be-
stande af træer, der står omkring de le-
vesteder, der findes i skov. Et andet
aspekt er at træer omkring moserne er
med til at begrænse vandtilførslen, så
derfor kan trærydning af træer omkring
moserne også være et værktøj til at skabe
fugtigere moser.

Der kan plejes for arten det meste af
året, da det handler om kontinuerligt at
skabe de rette forhold. Trærydning på
moseflader med populationer af arten
bør foretages manuelt udenfor flyveti-
den, medens træfældning i helt tilgroede
dele af moserne kan foregå hele året. Af
praktiske grunde rydder man som regel
moserne om vinteren, hvor de er frosne
og kan bære.

Dette er en meget kompleks og økono-
misk ret dyr art at pleje for, hvis der skal
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gøres noget grundlæggende for at øge
dens chancer for at overleve i det lange
løb. På kort sigt er rydning af moseflader-
ne den eneste brugbare form for pleje,
især hvis det kombineres med en meget
langsom og gradvis ændring af vandstan-

den som regel mod en vandstandshæv-
ning.

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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