
Overblik

• Sløjf eksisterende dræn på en kon-
trolleret måde med henblik på at ska-
be store sammenhængende kær- og
moseområder med store bestande af
værtsplanten kærsvovlrod.

• Plej vegetationen gennem slåning for
at skabe de bedste betingelser for ar-
tens værtsplante kærsvovlrod.

• Skab blomsterrige arealer i forbindel-
se med eventuelle yngleområder med
et stort udvalg af nektarplanter i
artens flyvetid.

• Undgå påvirkning af gødning fra til-
grænsende landbrugsarealer.

• Undgå intensiv græsning i egnede
kær-, mose- og engområder. Eventuel
græsning skal være meget ekstensiv,
det vil sige maksimalt omkring 0,1
storkreatur (SK)/ dyreenhed (DE) pr.
hektar (70 kg pr. hektar).

• Undgå sprøjtning på og omkring leve-
steder i kær og moser.

Biologi
Svalehale er 65-90 mm i vingefang. Beg-
ge køn er gule med sorte ribber og sorte

tegninger samt mindre røde og blå områ-
der yderst på bagvingerne. Desuden er
halen på begge bagvinger meget karak-
teristisk.

Arten kan ikke forveksles med andre
danske dagsommerfugle. Den meget
sjældne trækgæst sydeuropæisk svale-
hale ligner en del men er lidt større og ly-
sere gul. Størst mulighed for forveksling
er der med undslupne individer af tropi-
ske arter af svalehaler, som flere steder
holdes i fangenskab i sommerfuglepar-
ker, zoologiske haver og lignende steder.

Den voksne sommerfugl lever sjældent
mere end tre uger og oftest noget kortere.

Sommerfuglen flyver som regel fra
sidst i maj. Traditionelt siger man, at fly-
vetiden falder sammen med syrenernes
blomstring. Flyvetiden for første genera-
tion slutter midt i juli. Flyvetiden kan
forskydes lidt efter temperaturen om for-
året. I nogle år, især i de år hvor første
generation starter tidligt, viser der sig
også en fåtallig anden generation, der
flyver fra slutningen af juli til langt ind i
august. Tilflyvere af underarten gorga-
nus fra områderne syd for Danmark, som
altid har to nogenlunde lige store genera-
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tioner, ses oftest fra begyndelsen af juli.
Flyvetiden vil her være sammenfaldende
med den delvise anden generation af den
skandinaviske underart machaon. Fort-
sætter de nuværende klimaændringer, er
der mulighed for, at den sydlige underart
gorganus vil kunne yngle mere regel-
mæssigt i Danmark.

Sommerfuglen er en meget dygtig fly-
ver med god spredningsformåen, og indi-
vider kan komme langt omkring. Sand-
synligvis er en aktionsradius på flere ki-
lometer ikke sjælden for mere stationære
individer, medens flere hundrede kilome-
ter for strejfende og trækkende dyr er
normalt.

Sandsynligvis er arten for at kunne op-
retholde en stabilt ynglende population
på samme sted afhængig af, at der fore-
kommer en metapopulationslignende dy-

namik med flere mindre delpopulationer
inden for et større område.

Selv på gode levesteder findes arten i en
ret lav individtæthed. Den lave individ-
tæthed gør, at kønnene bl.a. finder hin-
anden gennem hilltopping. Det betyder,
at kønnene mødes på et højdepunkt
indenfor yngleområdet. Hannerne pa-
truljerer omkring dette punkt, som oftest
er en lille bevoksningsfri bakke, hvortil
hunnerne kommer og bliver parret. På de
tidligere danske levesteder var hilltop-
ping ikke nogen hyppig foreteelse, da der
på de fleste levesteder ikke fandtes
nævneværdige højdedrag. Der er dog
iagttagelser af denne adfærd fra Filsø i
Jylland, hvor lave, mindre knolde, der
kun var en halv til en hel meter højere
end det omgivende terræn, blev benyttet
som samlingssted. Hannerne i disse po-
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pulationer fløj oftest patruljerende rundt
på levestedet og ledte efter hunnerne.

Hunnerne bruger det meste af deres tid
på solopvarmning, nektarsøgning og æg-
lægning, som sker spredt over store area-
ler med passende mikroklima og store
prominente værtsplanter.

Begge køn flyver ofte langs veje og i
kanten af søer og grøfter. Hunnerne er på
udkig efter egnede områder med værts-
planter til æglægning og gode nektarom-
råder. Hannerne leder efter uparrede
hunner og gode nektarområder.

Hunnen starter æglægningen to til fem
dage efter, at den er klækket, og lægger
op til 500 æg. Æggene lægges enkeltvis
eller nogle få stykker sammen på værts-
planten. Æggene lægges spredt indenfor
levestedet, hvor der findes egnede værts-
planter.

De nu uddøde populationer af arten i
Danmark brugte næsten udelukkende
kærsvovlrod (Peucedanum palustre) som
værtsplante. Nogle populationer af un-
derarten machaon af svalehale i Sverige
bruger desuden strandkvan (Angelica ar-
changelica), almindelig pimpinelle (Pim-
pinella saxifraga), foldfrø (Laserpitium
latifolium) og angelik (Angelica sylve-
stris) som værtsplanter, og dette kan
også have været gældende for de tidligere
danske populationer. Larver af arten
blev i Danmark også tidligere observeret
både på vild og dyrket af gulerod (Daucus
carota) samt af dild (Anethum graveo-
lens). Kærsvovlrod var tidligere i Dan-
mark og er i dag i Sverige dog langt den
mest benyttede værtsplante. Sydfra
kommende individer af underarten gor-
ganus kan leve på mange forskellige
skærmblomstrede plantearter udover de
ovennævnte blandt andet den vidt ud-
bredte vild pastinak (Pastinaca sativa).

Larven klækker fra ægget efter om-
kring 10-14 dage. Den hviler og soler sig
på værtsplanten. Larven er som lille sort
og hvid og minder om en fugleklat. Som

voksen er den hvidlig grøn med større
sorte og mindre orangerøde pletter. Lar-
ven kan, hvis den føler sig truet, udskyde
et gaffelformet organ, osmaterium, som
kan afgive en ildelugtende lugt. Denne
lugt, som beskrives som lugten af rådden
ananas, virker delvis afskrækkende på
prædatorer som andre insekter, edder-
kopper og fugle. Mindre larver findes of-
test på bladene, mens de store larver for-
trinsvis æder af blomsterne og de umod-
ne frø.

Larven er voksen efter tre til fem uger
og forpupper sig fra omkring første juli og
frem. Puppen, der er lysegrøn eller brun-
lig, sidder lavt på værtsplanten eller
nede i tør vegetation i nærheden. I de tid-
ligere danske populationer overvintrede
puppen som regel og klækkede først næ-
ste forår. Hvis puppen bliver til en som-
merfugl i en anden generation, tager ud-
viklingen 14-21 dage.

Levested
Svalehale findes på grund af sin om-
kringflyvende adfærd som voksen på
mange forskellige blomsterrige naturty-
per som enge, skovkanter, vejkanter, ha-
ver og lignende, hvor der er et rigt nek-
tarudbud. Larvernes levested er mere
specifikt, da forekomsten af værtsplan-
ten, i Danmark tidligere primært kær-
svovlrod, er afgørende. Kærsvovlrod vok-
ser udelukkende i specielle tilgronings-
stadier i fugtige moser, kær og meget
åbne rørskove, hvor de voksne sommer-
fugle også kan observeres især hunnerne
under æglægning.

Strejfende af den sydlige underart kan
findes på mange forskellige varme og tør-
re levesteder, hvor der er nektarplanter
og værtsplanter til stede, ja selv på mar-
ker og i haver, hvor den lægger æg på gu-
lerod, fennikel og dild.

De mere permanente lokaliteter er ken-
detegnet af store områder med en kombi-
nation af passende levesteder for larven
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og områder med gode muligheder for fø-
desøgning for de voksne sommerfugle.

Historisk udbredelse
Svalehale har begyndelsen af sidste år-
hundrede, hvor dens levested stadig var
almindeligt forekommende, haft en vid
men dog lokal udbredelse i Danmark.

Fra omkring 1950 forsvandt arten hur-
tigt fra hele Danmark som fastboende.
Fra sine sidste levesteder som mere eller
mindre permanent ynglende forsvandt
arten på Sjælland i 1954 og fra Jylland i
1978.

Status 2020
Svalehale findes i dag ikke mere som
fastboende i Danmark. Der gøres dog så
godt som hvert år fund af enkeltindivider
enten som voksen eller larve. Oftest ses
den som træksommerfugl om forsom-

meren i Nordjylland fra Sverige eller i
eftersommeren i det sydlige Danmark,
hvor individerne kommer fra Tyskland
eller Polen.

Arten er rødlistevurderet i 2019 som
RE (regionalt uddød) og er fredet i Dan-
mark fra 2021.

Krav
Svalehales præcise krav til levestederne
kendes i flere detaljer end for de fleste ar-
ters vedkommende, da den især i Eng-
land er velundersøgt. I Danmark er ar-
tens livskrav ikke særlig grundigt under-
søgt, da det er længe siden, der har været
større populationer.

Arten er afhængig af mosaikagtige ve-
getationstyper domineret af moser, enge
og kær, hvor den færdes i overgangen
mellem lav bevoksning og den højere ve-
getation.
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For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække har arten
behov for et levestedsareal på mere end
250 hektar, som til stedse opfylder både
den voksne sommerfugls og larvens be-
hov.

Sandsynligvis er arten afhængig af, at
der eksisterer en større gruppe forbund-
ne små populationer, en såkaldt metapo-
pulation, for at kunne overleve på lang
sigt. Dette er sandsynligvis grunden til,
at de næsten årligt fundne strejfende in-
divider fra Sverige ikke har været i stand
til at genetablere faste populationer.

Hvis man på et tidspunkt vil indføre el-
ler skabe mulighed for en fast population
af arten i Danmark, er det derfor nødven-
digt med en større plan for at skabe et til-
strækkeligt stort og egnet leveområde for
arten. Underarten gorganus sydfra vil
derimod med varmere vejr som følge af
klimaændringer sandsynligvis kunne op-
træde permanent i Danmark, men på
meget mere uspecifikke og kulturpåvir-
kede levesteder.

Arten har behov for en vis forstyrrelse
af levestedet fx slåning, skær af tagrør og
buskrydning, da det er vigtigt, at der
kontinuerligt skabes muligheder for op-
vækst af nye værtsplanter, hvor de rette
mikroklimatiske forhold for larverne er
til stede.

Det er vigtigt med en stor bestand af eg-
nede værtsplanter fortrinsvis kærsvovl-
rod. Arten udnytter primært store indivi-
der af værtsplanten, som er højere end
den omkringstående vegetation og står
frit eller i kanten ind mod højere vegeta-
tion. Planter, som står delvis i læ, bliver
foretrukket.

Det er vigtigt at sørge for at opretholde
et vandstandsniveau, der fremmer fore-
komsten af kærsvovlrod. Selv let dræ-
ning vil ofte medføre, at værtsplanten
forsvinder. Dræning af omkringliggende
områder vil ofte være nok til at gøre et le-
vested ubrugeligt for arten først og frem-

mest på grund af påvirkningen på artens
værtsplante.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for indtrængen af saltvand, da artens
værtsplante kærsvovlrod ikke tåler en
forøgelse af jordens saltindhold.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte.

Det er vigtigt med et godt udbud af nek-
tarplanter på eller i nærheden af artens
levesteder.

Trusler
Svalehale er som sådan ikke truet i Dan-
mark, da den ikke har fastboende popu-
lationer, men arten mangler egnede leve-
steder. En af de største trusler for arten
generelt var tilgroning, opdyrkning og
tilplantning af åbne kær, moser og enge
med store bestande af værtsplanter. Dis-
se naturtyper er gået voldsomt tilbage
indenfor de sidste hundrede år, da de har
været forholdsvis lette at dræne og op-
dyrke. Herved er svalehales levesteder
gået fra at have været ganske almindeli-
ge til at være en sjældenhed i det danske
landskab.

Dræning af levestedet eller dettes om-
givelser vil gøre det uegnet for artens
værtsplante og dermed for svalehale.
Selv dræning af omkringliggende områ-
der vil som oftest sænke vandniveauet
tilstrækkeligt til, at levestedet ødelægges
for arten.

Ophør af høstning af tagrør samt æn-
dret drift af kær og moser er en trussel
for arten, da værtsplanten kærsvovlrod
vil forsvinde fra de potentielle levesteder
uden kontinuerlig passende drift.

Næringstilførsel fra omkringliggende
landbrugsarealer og til dels også luftbå-
ret kvælstofforurening er ligeledes en
trussel for arten, da dette ændrer vegeta-
tionen og skaber forøget tilgroning med
høje urter, buske og træer.

Fragmentering af levestederne er en
trussel for arten, idet mulige metapopu-
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lationer opbrydes, og i mindre grad ved
at muligheden for kolonisering af nyop-
ståede levesteder begrænses.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for sprøjtegifte. Især vil sprøjtning af gu-
lerodsmarker i den sydlige del af Dan-
mark kunne forhindre underarten gorga-
nus i at reproducere sig.

Klimaændringer mod mere regnfulde
forår og forsomre kan være en trussel
mod arten, da dødeligheden blandt lar-
verne er stor i regnfulde perioder. En kli-
maændring med mere varme og tørre
somre vil nedsætte sandsynligheden for,

at den skandinaviske underart machaon
kan rekolonisere Danmark, mens det vil
forøge sandsynligheden for, at den sydli-
ge underart gorganus kan etablere sig
mere fast i Danmark

Klimaændringer med øget havniveau
til følge vil i kystnære områder medføre
en tiltagende fare for indtrængen af salt-
vand og dermed et større saltindhold i le-
vestedernes jordbund. Værtsplanten
kærsvovlrod er meget følsom overfor stig-
ning i saltindholdet og vil forsvinde fra de
saltpåvirkede levesteder.
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Opsætning af fuglekasser kan lokalt
være en trussel, da prædation af de store
larver fra fugle, på trods den afskræk-
kende lugt fra larvernes osmaterium, i
nogle områder i udlandet er konstateret
at udgøre en stor negativ faktor.

Opsætning af fuglekasser i potentielle
yngleområder kan være en trussel, idet
udenlandske undersøgelser har vist, at
fugle kan tage en stor procentdel af lar-
verne, trods deres advarselsfarver og
afskrækkende lugt.

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
Svalehales eksakte krav til levestederne
i Danmark kendes ikke til fulde. I resten
af Europa er arten heller ikke særlig godt
undersøgt med hensyn til pleje. Neden-
stående forslag til pleje bygger således på
de relativt få publicerede undersøgelser
samt på upublicerede oplysninger. De
her foreslåede midler og metoder må for-
ventes at skabe gode levesteder for arten.

Grundige undersøgelser af artens leve-
vis og æglægningsadfærd på de nærlig-
gende svenske levesteder, hvorfra ind-
vandringen vil foregå, er et vigtigt arbej-
de forud for igangsættelse af pleje eller
anden drift, hvis denne skal udføres på
den bedst mulige måde for arten.

I øjeblikket, hvor der ikke findes faste
danske populationer af arten, kan man
forsøge sig med at genskabe store sam-
menhængende områder med egnede le-
vesteder, som kan opfylde artens sand-
synlige krav til at opretholde en metapo-
pulationsstruktur. Svalehale er en art,
der med sin gode spredningsevne, kan

forventes at kunne kolonisere et passen-
de levested indenfor en overskuelig år-
række.

Da arten højst sandsynligt kræver en
metapopulation for at kunne opretholde
en konstant ynglepopulation, er det vig-
tigt at vedligeholde og skabe store sam-
menhængende områder med egnede le-
vesteder både for larven og den voksne
sommerfugl.

Ved pleje for arten er det vigtigt at be-
vare og udvide områder med værtsplan-
ten kærsvovlrod. En forståelse af pleje
for svalehale hænger nært sammen med
en viden om og opfyldelse af kærsvovl-
rods krav. Derfor skal der sørges for store
arealer, hvor værtsplantens krav til åbne
fugtige men ikke helt oversvømmede
saltfattige lokaliteter med høj urtevege-
tation opfyldes. Spiring af plantens frø
sker bedst på helt åbne områder, hvor
der foretages tidvis skæring af tagrør el-
ler høslæt og/ eller afskrabning af urte-
vegetation kombineret med buskryd-
ning.

Sørg for at planlægge plejen af lokalite-
ten i forhold til svalehales livscyklus.
Vinterslæt vil i mange tilfælde være
bedst, da det skader arten mindst. Det
dårligste tidspunkt vil være i høj- og sen-
sommeren, hvor larverne er til stede op-
pe i planterne.

På levesteder med tagrør vil slåning
med omkring fire års mellemrum være
det mest effektive. På levesteder med høj
urtevegetation vil pleje med et mellem-
rum på fire-otte år sandsynligvis være
passende. Slå aldrig hele levestedet på
samme tid, men i rotation med en rota-
tionstid på fire til otte år. Rotationstiden
skal tilpasses de lokale forhold, alt efter
hvor hurtigt vegetationen vokser op igen.
Det kan også komme på tale at lave hul-
ler i vegetationen ved hjælp af afskrab-
ning af vegetation for på den måde at
skabe bedre forhold for værtsplantens
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spiring. Afslået materiale skal altid fjer-
nes.

Meget ekstensiv græsning med køer
kan på nogle levesteder komme på tale
for at undgå for voldsom tilgroning med
især buskvegetation, men kun i meget
lav intensitet, dvs. højst omkring 0,1
storkreatur (SK)/dyreenhed (DE) pr.
hektar (70 kg pr. hektar) ved sæsonaf-
græsning dog kun en tredjedel, dvs ca.
0,03 storkreatur (SK)/dyreenhed (DE) pr.
hektar (20-25 kg pr. hektar) ved helårs-
græsning. Køernes tramp vil være gavn-
ligt for værtsplantens spiring, da der
skabes huller med nøgen jord i vegetatio-
nen. Der bør foregå en tæt overvågning af
græsningstrykket og populationsudvik-

lingen for arten efter start af græsning
for at sikre, at græsningen ikke skader.
Det skal være muligt at fjerne kreaturer-
ne med kort varsel, hvis græsnings-
trykket bliver for stort. Tilskudsfodring
må ikke forekomme.

God vandkvalitet er vigtig for værts-
planten kærsvovlrod. Det er vigtigt, at
kystnære lokaliteter ikke påvirkes af
saltvand, da værtsplanten dårligt tåler
et bare lidt forhøjet saltindhold i jord-
bunden.

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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