
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Sørg for at opretholde mosaikdrift af

artens levesteder med højere og la-
vere urtevegetation og lægivende bu-
ske og træer. Høslæt med nogle års
mellemrum på mindre og skiftende
dele af dens yngleområder kan
benyttes

• Undlad intensiv græsning af artens
levesteder, fx ukontrolleret rewilding.
Ekstensiv græsning med et græs-
ningstryk på højst 0,1 storkreatur (70
kg) pr. hektar kan som udgangspunkt
være passende.

• Sørg for en pleje der fremmer artens
værtsplante musevikke.

Biologi
Isblåfugl er 30-35 mm i vingefang. Han-
nen er på oversiden lysende isblå med en
smal sort kant og hvide frynser. Den har
yderst på forvingerne sort bestøvede vin-
geribber. Hunnen er på oversiden brun
med en anelse lyseblå bestøvning om-
kring kroppen samt små halvmånefor-

mede orange pletter langs bagvinge-
kanten.
Bagvingernes underside er hos begge køn
grålig med sorte pletter omkranset af
hvidt og et smalt orange bånd yderst
langs vingekanten.

Både han og hun af isblåfugl kan for-
veksles med andre blå sommerfugle især
med den sjældne ensianblåfugl (Phenga-
ris alcon) men også med almindelig blå-
fugl (Polyommatus icarus) og flere andre.
Det enkelte individ lever sjældent mere
end et par uger, oftest noget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra lidt ind i juni til hen i august med
maksimum omkring 1. juli. Flyvetiden
kan forskydes alt efter temperaturforhol-
dene i foråret.

Arten lever i Danmark sandsynligvis
mere eller mindre udelukkende på muse-
vikke (Vicia cracca). Andre ærteblom-
strede planter opgives som sjældne
værtsplanter fx arter af kællingetand
(Lotus spp.) og gul fladbælg (Lathyrus
pratensis), men de er næppe af nogen
større betydning på de fleste levesteder.

Æggene lægges enkeltvis på værtsplan-
ten spredt over større egnede områder
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indenfor levestedet. Velegnede værts-
planter, oftest mindre og soleksponerede
individer i overgangen mellem lavere og
højere bevoksning, kan have mange æg
afsat af flere forskellige hunner. Æggene
lægges som regel på individer af værts-
planten, som findes i umiddelbar nærhe-
den af reder af myrearten sort havemyre
(Lasius niger).

Larven klækker efter en uges tid og
sætter sig til overvintring efter første
hudskifte som regel på tørre plantedele
ved jordoverfladen. Den begynder at æde
igen i løbet af april og forpupper sig om-
kring midten af maj. Larven hviler og so-
ler sig på værtsplanten og er ofte beskyt-
tet af myrer.

Larven er som voksen grøn med gule
skrålinjer samt ryg- og sidelinje.

Puppen, der er lysegrøn til lysebrun, er
ofte placeret på tørre plantedele nær

jordoverfladen. Udviklingen til voksen
sommerfugl tager omkring 14 dage.

Arten flyver noget omkring inden for le-
vestedet og kan sprede sig til nærliggen-
de levesteder. Sandsynligvis er en ak-
tionsradius på et par hundrede meter
ikke usædvanlig for enkelte individer.

Hannerne flyver i lange perioder frem
og tilbage over levestedet for at finde
uparrede hunner. Hunnen flyver om-
kring lavt i vegetationen og hviler ofte på
værtsplanten musevikke. Hunnerne for-
deler deres æg over større områder, hvor
mindre arealer med passende forhold er
til stede.

Den enkelte population er sjældent på
mere end et par hundrede dyr.

Levested
Isblåfugl er bundet til levesteder med
meget og spredt voksende musevikke fx
fugtige enge, overdrev, skovenge og vej-
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kanter. Store tætte bestande af musevik-
ke fx på brakmarker udnyttes ofte ikke af
arten eller kun ganske kortvarigt. Disse
brakområder kan i sjældne tilfælde have
lokal betydning, hvor de ligger i umiddel-
bar nærhed af et mere naturligt levested.

Artens levesteder er oftest kendetegnet
ved at være større områder med en mo-
saikagtig og varieret vegetation. Artens
levesteder er som regel enten ekstensivt
græsset eller forstyrret på anden vis. Ar-
ten findes på naturligt ret næringsrige
levesteder.

Historisk udbredelse
Isblåfugl har tidligere haft en vid udbre-
delse i Jylland, på Læsø og Samsø samt
på Sjælland. Den har været meget sjæl-
den eller manglende i resten af landet,
hvor der kun er gjort ganske enkelte
fund, og den har kun været stabil på gan-
ske få af disse steder.

Isblåfugl er gennem de sidste 50 år kon-
tinuerligt blevet sjældnere.

Fra omkring 2005 satte en voldsom til-
bagegang ind på Sjælland, og den er nu
forsvundet fra næsten hele sit tidligere
udbredelsesområde her.

Status 2020
Isblåfugl findes lokalt udbredt i store de-
le af Jylland. På Sjælland findes den kun
ganske få steder fortrinsvis i kystnære
områder fra Kalundborg til Sjællands
Odde, få steder i Hornsherred og enkelte
andre steder. Desuden findes enkelte
mindre populationer ved Ulvshale på
Møn samt ved Bøtø på Falster.

Det er en af de arter, som i øjeblikket
må betragtes som temmelig truet i Dan-
mark især i de østlige egne.

Artens pludselige og voldsomme tilba-
gegang på Sjælland de sidste 10 år er
svær at forklare, men faktum er, at den
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er gået fra at være almindelig udbredt til
at være meget sjælden.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
NT (næsten truet).

Krav
Isblåfugls præcise krav til levestederne
kendes ikke til fulde, og i Danmark er ar-
tens livskrav ikke særlig godt undersøgt.
For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække findes der i
tyske kilder oplysninger om, at arten har
behov for et levestedsareal på omkring
60 hektar, som til stedse opfylder både
den voksne sommerfugl og larvens be-
hov. Det kunne tænkes, at det er dette
krav til størrelsen af arealet af leveste-
det, som ikke mere opfyldes på de sjæl-
landske levesteder, som er grunden til
artens dramatiske tilbagegang her.

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

Arten har brug for mindre individer af
værtsplanten som vokser i overgangen
mellem lavere og højere bevoksning, og

den kræver derfor områder med mosaik-
agtig bevoksning.

Det bør det sikres, at værtsplanterne
udsættes for solindstråling en stor del af
dagen, samt at der er tørre plantedele til
stede, som larven kan solbade på, når
den ikke æder.

Arten tolererer ikke kraftig græsning.
Arten har behov for forstyrrelse af leve-

stedet, da det er vigtigt, at der til stedse
skabes nøgen jord, hvor en god bestand af
artens værtsplante kan spire og gro, og
larven kan finde de rette mikroklimati-
ske forhold.

Et stort udbud af nektarplanter i artens
flyvetid er vigtigt. Arten udnytter for-
trinsvis værtsplanten som nektarkilde,
men også fx fladbælg (Lathyrus praten-
sis), kællingetand (Lotus spp.), hvid okse-
øje (Leucanthemum vulgare) og flere an-
dre.

Trusler
De største trusler for arten må anses for
at være tilgroning, opdyrkning og til-
plantning af levestederne. Tæt græs-
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vækst og mindre blomsterflor på grund af
øget næringsstoftilførsel er også en trus-
sel for arten. Slåning af vejkanter truer
flere steder arten både i og udenfor
skove.

Skadelige men svært påviselige påvirk-
ninger fra fx kvælstofnedfald, sprøjtegif-
te eller klimaændringer kan være en
trussel. Som med så mange andre som-
merfugle er de mange faktorer og kombi-
nationen af disse, som påvirker artens
livmuligheder, meget komplekse og van-
skelige både at erkende og studere.

I nogle områder, i hvert fald på Sjæl-
land, er populationerne i dag for det me-
ste små og isolerede og dermed truede af,
at sommerfuglen i et enkelt ugunstigt år,
fx med uhensigtsmæssigt vejr eller uhel-
dig plejeteknik, kan forsvinde uden mu-
lighed for at kunne genindvandre fra
nærliggende levesteder. For små og iso-
lerede bestande, er indavl og tab af gene-

tisk variation også væsentlige årsager til
sådanne populationers uddøen.

Pleje
Isblåfugls 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.

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 bedst mu-
lige måde for arten.
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Det er vigtigt at skabe en god bestand
af værtsplanten musevikke, som skal
vokse soleksponeret i overgangen mel-
lem en lavere og højere vegetation, gerne
omgivet af nøgen jord.

Det bør tilstræbes at skabe en mosaik-
agtig bevoksning med mange overgangs-
zoner mellem lavere og højere, mindst
knælang, vegetation samt mellem fugti-
ge og tørre områder.

Arten har behov for en vis forstyrrelse
af levestedet, da det er vigtigt, at der hele
tiden eksisterer en mosaik af lavere og
højere bevoksning, så larven kan få de
rette mikroklimatiske forhold.

Sommerfuglen tåler meget dårligt hård
græsning, men en delvis meget ekstensiv
græsning bør dog forsøges på mindre dele
af nuværende levesteder for at sikre de
nævnte ideelle forhold.

Et passende græsningstryk vil formo-
dentlig som udgangspunkt højst være
omkring 0,1 storkreatur (SK)/ dyreenhed
(DE) pr. hektar (70 kg pr. hektar.) som
sæsonafgræsning. Hvis græsningen på
levestedet foregår som helårsgræsning,
bør græsningstrykket kun være omkring
1/3 af græsningstrykket ved sæsongræs-
ning. Dette bør justeres over græsnings-
sæsonen for at opnå den for arten bedste
påvirkning af vegetationen og levestedet.

På store varierede levesteder, hvor der
græsses ekstensivt, bør området kunne
opdeles i tre til fire mindre folde, så græs-
serne kan flyttes fra fold til fold for at
styre græsningstrykket optimalt. Det
skal være muligt at fjerne kreaturerne
med kort varsel, hvis græsningstrykket
bliver for stort.

På steder hvor opdeling og kontinuerlig
flytning af dyrene er for vanskeligt, kan
der på de dele af lokaliteten, hvor der er
den mindste naturkvalitet, oprettes en
aflastningsfold, hvor dyrene kan stå med
tilskudsfodring i de perioder, hvor selve

lokaliteten ikke kan afgræsses. Tilskuds-
fodring må ikke forekomme andre steder
end i aflastningsfolde. Køer og eller even-
tuelt heste vil være de mest egnede græs-
sere.

Der bør kontinuerligt foregå en tæt
overvågning af græsningstrykket og po-
pulationsudviklingen for sommerfuglen
for at sikre, at græsningen foregår på den
optimale måde.

Eventuelt kan der med høslæt skabes
de rette forhold, ideelt høslæt af et årligt
skiftende areal på op til en fjerdedel af
det samlede areal. Dette kan skabe små
åbne områder med lav vegetation i større
områder med højere urte– og buskvege-
tation.

Det er svært at finde det rette tids-
punkt, da arten er til stede på værtsplan-
terne hele året. På områder uden popula-
tioner i kort afstand til ynglearealer kan
der plejes hele året for at skabe de rette
forhold for arten at etablere sig på. Der
må under ingen omstændighed slås så
ofte, at der skabes forbedrede forhold for
tæt græsvækst. Eventuelt kan tætte græ-
sområder uden værtsplanter pløjes eller
skrabes for at skabe gode forhold for
værtsplanterne.

I skove bør der skabes kontakt mellem
nuværende levesteder og potentielt egne-
de levesteder i nærheden. Dette kan op-
nås ved at muliggøre spredning langs
skovveje og grøfter. Et optimalt middel
til at opnå denne spredning er at gøre ra-
batterne langs skovveje og grøfter10-20
meter brede og holde disse åbne ved peri-
odevis mosaikagtig slåning. Disse brede
rabatter vil, foruden at give arten bedre
livsvilkår, også generelt skabe et rigt og
varieret insektliv.

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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