
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Sørg for at opretholde store bestande

af værtsplanten under varierende
lysforhold.

• Etabler 10-20 meter brede rabatter
langs de skovveje, der forbinder eksi-
sterende populationer og nye
rydninger.

• Undgå at opsætte småfuglekasser på
artens levesteder

• Skab en kombination af forsømt ud-
seende skov med en mosaik af mange
små lysninger og med mere skygge-
fulde områder med frodig underskov.

Biologi
Hvid admiral er 53-64 mm i vingefang og
sort med hvide tegninger i form af bånd
på oversiden af både for- og bagvinger. På
undersiden er arten orange og gråblå
med hvide bånd og sorte pletter.

Arten forveksles ikke let med andre
danske dagsommerfugle. På lang af-
stand, fx når den flyver rundt i trætoppe,
kan den dog let forveksles med iris (Apa-
tura iris) og (Apatura ilia).

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

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra midt i juni til hen midt i august
med maksimum i antallet af individer på
vingerne omkring 10. juli. Flyvetiden
kan forskydes en del afhængig af tem-
peraturforholdene i foråret. I enkelte kli-
matisk gunstige år kan arten have en
meget lille anden generation, som flyver i
september.

Arten lever i Danmark først og frem-
mest på almindelig gedeblad (Lonicera
periclymenum) men kan sjældent også
bruge dunet gedeblad (Lonicera xyloste-
um) og snebær (Symphoricarpos spp.).

Æggene lægges enkeltvis eller nogle få
stykker sammen på oversiden af blade af
værtsplanten som regel tæt på skudspid-
sen. De lægges i områder af levestedet,
som ligger i halv- til helskygge, og hvor
luftfugtigheden er meget høj. Æggene
lægges ofte spredt over større områder
indenfor levestedet, hvor der findes egne-
de værtsplanter. Hunnen lægger som re-
gel æg på sølle bladfattige individer af
værtsplanten, som snor sig om træer el-
ler kravler gennem undervegetationen

© Forfatterne sept. 2021 129

• Overblik

• Biologi

• Levested

• Historisk udbredelse

• Status 2020

• Krav

• Trusler

• Pleje

Hvid admiral
Limenitis camilla



og mere sjældent på kraftige bladrige
blomstrende individer.

Larven klækker efter et par uger og
spinder straks en lille siddeplads af silke
på et blad. Dette blad bruges som base,
hvorfra larven kravler ud for at æde. Den
overvintrer som lille i et fastspundet
sammenrullet blad på værtsplanten. Om
foråret forlader den sit sammenrullede
blad og begynder at æde igen i løbet af
april.

Ssom voksen er den grøn med en smal
hvidlig fodlinje og lange rødlige torne, og
den forpupper sig i begyndelsen af juni.
Puppen, som er brun og grøn med sølv-
pletter, ophænges på et tyndt skud eller
et blad af værtsplanten. Udviklingen til
voksen sommerfugl tager 14-21 dage.

Arten flyver temmelig meget omkring
inden for levestedet og kan let komme til
nye levesteder inden for samme skovom-
råde. Sandsynligvis er en aktionsradius

for enkeltindivider på flere hundrede me-
ter til op imod en kilometer ikke usæd-
vanligt. Det en art, som kan strejfe
ganske langt omkring fra levestedet og
dukke op på uventede steder, fx i vil-
lahaver.

Arten har en meget karakteristisk må-
de at svæve rundt i lange bløde buer mel-
lem skygge og sol.

Den flyver meget af tiden langs skovve-
je men opholder sig også gerne i og over
kronetaget højt over jorden.

Arten suger nektar fra blomster som
brombær (Rubus spp.), hjortetrøst (Eu-
patorium cannabinum), forskellige arter
skærmplanter og tidsler, men i perioder
med megen honningdug får den sandsyn-
ligvis betydelige dele af sit næringsbehov
dækket af dette.

Hannen opretholder ofte territorium og
sidder på en strategisk placeret busk el-
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Hunnen af hvid admiral tager en pause i en solplet på værtsplanten almindelig gedeblad.



ler gren, hvorfra den kan opdage uparre-
de hunner.

Sommerfuglen, især hannerne, sidder
ofte på skovveje og lignende steder, hvor
de for at få mineraler suger fugt både på
jorden på skovveje og på fx ekskremen-
ter, døde dyr og andre ildelugtende em-
ner.

I løbet af flyvetiden bliver individerne
tit meget falmede af solen og forrevede af
at færdes på brombær og tidsler.

Den enkelte population er sjældent på
mere end et par hundrede dyr, men flere
populationer indenfor samme eller nær-
liggende skovkompleks kan have en vis
udveksling af individer.

Arten svinger ret meget i antal på leve-
stederne. Den er oftest mest almindelig
efter en varm juni og fåtallig til sjælden i
år, hvor juni har været kold. Dette skyl-
des, at de store larver samt pupperne er

udsat for prædation fra fugle i længere
tid, når det er koldt i juni.

Arten kan efter en serie af klimatisk
særligt gunstige år have tendens til mas-
seoptræden samt til at sprede sig over
større afstande.

Levested
Hvid admiral lever i fugtige halvskygge-
de skove med lysninger og frodig under-
skov, hvor almindelig gedeblad kravler
gennem undervegetationen og slynger
sig i træerne som lianer. Der er tit noget
vildt og urskovsagtigt over artens leve-
steder.

Den kan leve i nærmest urørt skov,
hvor den findes i lysbrønde efter faldne
træer, men er almindeligst i halvskygge-
de unge egeskove og andre typer af skov,
som giver plads til store mængder af ge-
deblad. Flere levesteder er lysåbne som-
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merhuskvarterer med spredte træer be-
groede med gedeblad.

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

Historisk udbredelse
Hvid admiral har traditionelt haft en vid
udbredelse i Nordsjælland, flere steder
på Midt-og Sydsjælland, på Lolland, Fal-
ster samt Bornholm. Desuden har arten
været fundet enkelte steder i Østjylland
og på Fyn.

Status 2020
Hvid admiral har nogenlunde den sam-
me udbredelse i Danmark i dag, som den
historisk har haft, men den findes sand-
synligvis på flere lokaliteter i dag end
tidligere. Den har blandt andet koloni-
seret flere nye lokaliteter på Langeland
og Tåsinge. Det er en af de skovsommer-
fugle, der har klaret sig bedst gennem de
sidste 50 år, da dens levested er blevet
mere almindeligt.

Hvid admiral varierer periodevis en del
i udbredelse og forekomst. I perioder med
gunstigt vejr udbreder arten sig mod vest
på Fyn og i Østjylland samt etablerer nye
populationer i hele udbredelsesområdet.
Populationerne forsvinder dog ofte igen,
når der kommer perioder med ugunstigt
vejr.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
LC (livskraftig), men er alligevel fredet i
Danmark fra 2021.

Krav
Hvid admirals præcise krav til leveste-
derne kendes ikke til fulde, og i Danmark
er artens livskrav ikke grundigt under-
søgt.

Artens vigtigste krav er halvskyggede
fugtige skovområder med frodig under-
skov. En kombination af små lysninger,
brede rabatter langs skovvejene og mere
skyggefulde områder med de rette sol- og
skyggeforhold er vigtige for arten.

På levestedet skal der forekomme store
mængder af værtsplanten almindelig ge-
deblad, der slynger sig i træerne og krav-
ler gennem undervegetationen under de
rette sol- og skyggeforhold, da dette ska-
ber et passende mikroklima for larverne.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den be-
hov for et levestedsareal på omkring 15
hektar, som til stedse opfylder både den
voksne sommerfugl og larvens behov.

Artens levesteder bør have et bredt ud-
valg af nektarplanter i artens flyvetid.
Sommerfuglen udnytter nektar fra brom-
bær, hjortetrøst, skærmplanter og tids-
ler, men bruger fortrinsvis disse planter i
år med lav produktion af honningdug.

Trusler
Hvid admiral er en af de dagsommerfugle
i Danmark, der har holdt stand igennem
de sidste årtier og lige frem er gået frem i
flere områder.

I nogle skove er det en trussel, at almin-
delig gedeblad anses for ukrudt og be-
kæmpes.

Andre vigtige trusler er renafdrift af
yngleområder og kvælstofnedfald.

Totalt kronedække er ødelæggende for
artens muligheder som fx i tætte bøge-
skove og nåletræsplantager. Omvendt er
større rydninger, der omfatter store dele
af artens levested, ligeledes en trussel.

Store populationer af hjortevildt, som
gerne æder gedeblad, kan være proble-
matisk på nogle levesteder.

Arten er meget følsom overfor kolde for-
somre, som forlænger udviklingen af de
sene larvestadier og puppetiden, så den
er udsat for prædation fra fugle i længere
tid. Efter år med kolde juni-måneder kan
arten blive meget fåtallig, og små popula-
tioner forsvinde fra en del steder, men et
par år med varme juni-måneder bringer
oftest populationerne på fode igen.

Opsætning af fuglekasser er en alvorlig
trussel mod arten.
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Pleje
Hvid admirals eksakte krav til leveste-
derne i Danmark er ikke velundersøgt.
Derfor bygger mange af forslagene ne-
denfor fortrinsvis på udenlandske og i
dette tilfælde især på de engelske under-
søgelser. Nedenstående er forslag til til-
tag, der med enkle midler og metoder kan
skabe gode levesteder 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.

Målet med plejen skal være at skabe
vildt udseende skove med mange små
skovlysninger afvekslende med mere
skyggefulde områder med frodig under-
skov, hvor der er gode bestande af værts-
planten almindelig gedeblad. Hvis områ-
der med ynglebestande er ved at blive for
skyggede for arten, er det vigtigt at gen-
skabe mindre lysninger.

Det er vigtigt, at der findes almindelig
gedeblad i mere sølle individer, som fore-
trækkes til æglægningen.

Det er en stor fordel for arten, hvis der
findes fugtig grus eller jord på eller i nær-
heden af levestederne, da især hannerne
ofte suger fugt og søger livsvigtige mi-
neraler på sådanne steder.

Meget ekstensiv græsning i forbindelse
med anden naturpleje er næppe en trus-
sel for arten, mens intensiv græsning,
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som fjerner underskoven og værtsplan-
ten, vil være en reel trussel. Arten er en
af de få dagsommerfugle, som har sit
foretrukne levested i mere skygget skov,
men da kun få andre dagsommerfugle
kan overleve i så skyggefuld skov, må
man nøjes med at målrette plejen af dele
af skoven for denne art.

Nye rydninger kan plejes for at skabe
nye muligheder for arten ved at rydde
med lang rotationstid, så dele af arealet
gror til i halvskygget ungskov, og enkelte
arealer holdes åbne med et godt udbud af
nektarplanter.

I skove bør der skabes kontakt mellem
nuværende levesteder og potentielle le-
vesteder i nærheden. Dette kan opnås
ved at muliggøre spredning langs skovve-
je og grøfter. Et optimalt middel til at
opnå denne spredning er at gøre rabat-
terne langs skovvejene 10-20 meter bre-
de og holde disse åbne ved periodevis mo-

saikagtig slåning. Det samme gælder
langs grøfter, hvor en bræmme på 5-10
meter bør holdes fri for trævækst og ple-
jes på samme måde. Ud over at give arten
bedre livsvilkår, vil sådanne brede ra-
batter også generelt skabe et rigt og va-
rieret insektliv.

Det vil være en fordel at skabe en blom-
sterrig lavere bræmme tættest på vejen
og dernæst et område med højere urter
og lave buske grænsende op til højere
skov.

Nedbring antallet af hjortevildt i skove
med store populationer, da hjorte gerne
æder gedeblad, og undlad at opsætte
småfuglekasser på artens levesteder, da
dette intensiverer prædationstrykket
væsentligt.

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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Hvid admiral i modlys. Arten ses hyppigt solbadende ret højt oppe i vegetationen.


