
Overblik

• Klarlæg æglægningsområder og fore-
komst af værtsplanter på lokaliteten.

• Sørg for moderat græsning med køer
eller heste, 0,1 til 0,3 storkreatur per
hektar med etablering af aflastnings-
folde fx i tilfælde af sommertørke.

• Bevar og udvid eksisterende leveste-
der og udvid med nye levesteder i
nærheden.

• Ryd større områder med tætte krat af
buske enten manuelt eller maskinelt.

• Bekæmp løbende rynket rose og hav-
torn, hvor de måtte forekomme.

• Undgå tilførsel af næringsstof og på-
virkning med bekæmpelsesmidler.

Biologi
Fransk bredpandes vingefang er mellem
21 og 27 mm. I første generation, der fly-
ver i maj og begyndelsen af juni måned,
kan arten forveksles med spættet bred-
pande (Pyrgus malvae). Fransk bredpan-
de kendes ved at have en mere grålig
grundfarve og have væsentligt mindre
kontrast mellem den mørke grundfarve
og de lyse pletter på oversiden. Gode ken-
detegn, er at bagvingeoversidens lyse

pletter er sløret grålige og ikke klart hvi-
de som hos spættet bredpande. Yderli-
gere mangler fransk bredpande de små
hvide pletter, som spættet bredpande har
nær forvingehjørnet. På undersiden er
grundfarven grønlig hos fransk bredpan-
de, mens den er brunlig hos spættet bred-
pande.

For første kuld er flyvetiden fra slutnin-
gen af april i varme år og til midten af
juni. Andet kuld flyver fra midten af juli
til begyndelsen af september. I ekstremt
varme år (fx 2014) kan der ses et partielt
tredje kuld i september og oktober. Det er
kun første kuld, der flyver sammen med
spættet bredpande, så ser man en sort-
hvid bredpande (Pyrgus) i juli eller se-
nere, må det være en fransk bredpande.

Første kuld er generelt mere fåtalligt
end andet kuld, sikkert fordi larveoverle-
velsen er ringere hos de overvintrende
larver. Populationsstørrelsen varierer
meget fra år til år afhængigt af vejr og
forekomsten af parasitter i larverne.

Levetiden for det enkelte individ er of-
test kun fire til fem dage, men med lidt
held og rigelig adgang til blomster, kan
levetiden nå op på et par uger.
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Arten er meget lokalitetstro og flytter
sig ikke ret langt fra klækkestedet. Dan-
ske undersøgelser med mærkede indivi-
der viste, at disse sjældent flyttede sig
mere end ca. 50 meter. Dog blev enkelte
individer truffet mere end 400 meter
væk. Observationer i Skåne i Sverige vi-
ste, at strejfende individer af arten und-
tagelsesvist kunne træffes op til to kilo-
meter fra egnede levesteder.

Fransk bredpande er primært aktiv i
varmt vejr med klart solskin, mens akti-
viteten daler kraftigt i køligere halvskyet
vejr. Arten har en hurtig svirrende flugt
med hyppige retningsskift, så den er sær-
deles vanskelig at følge med øjnene. Selv-
om hannerne ikke er så territoriehæv-
dende som andre bredpander, kommer
de ofte tilbage til det område, de er
skræmt op fra. Hannerne er de letteste at
finde, da de flyver mere, mens de søger
efter uparrede hunner afbrudt af hyppige
blomsterbesøg.

Hunnerne fører en mere upåagtet til-
værelse med længere hvilepauser og sol-

badning, afbrudt af kortere flyveture,
blomsterbesøg og æglægning.

Sommerfuglenes aktivitet foregår altid
ganske nær jordoverfladen. Hvilesteder-
ne er lavt i vegetation eller på den bare
jord. Blomsterbesøgene foregår primært
på lave blomster. I første generation er
det primært kællingetand (Lotus corni-
culatus) og håret høgeurt (Hieracium pi-
losella), mens andet generation foretræk-
ker nedgnavede almindelig knopurt
(Centaurea jacea) og rødkløver (Trifoli-
um pratense).

Artens værtsplante er primært knoldet
mjødurt (Filipendula vulgaris), men også
soløje (Helianthemum nummularium) og
krybende potentil (Potentilla repens) be-
nyttes af arten. Ved æglægningen fore-
trækker hunnen større planter, der står,
hvor græsdækket ikke overstiger en høj-
de på 2,5 cm. Planterne skal helst stå i
lavninger, og være mere eller mindre om-
givet af bar jord eller laver og mosser. På
knoldet mjødurt placeres ægget ofte på
blade, der ligger på selve jordoverfladen.
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Levestedet for fransk bredpande skal indeholde mange bare pletter på jordoverfladen. Her be-
nytter en han en sådan bar plet til solbadning.
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Hunnen må her løfte bladet lidt op, så
hun kan komme ind under bladet og af-
sætte ægget. Anvendes soløje, lægges æg-
get på blade mindre end en centimeter
over jorden. Undertiden er der æg afsat
af flere hunner på den samme plante.

Den lave vegetationshøjde kombineret
med bar jord øger solindstrålingen. Her-
ved sikres det varme mikroklima, der er
nødvendigt for, at larverne kan udvikle
sig.

Ægget klækker efter ca. to uger, og den
spæde larve spinder straks et lille blad-
hus, som den æder af fra indersiden. Med
mellemrum vandrer larven ud for at op-
søge et nyt egnet sted og spinde det næste
lille hus. Bladhusene, der visner og bliver
brunlige, adskiller sig fra resten af plan-
tens grønne blade og kan herved findes
med en vis ihærdighed.

Den voksne larve er brun med svage ly-
sere længdestriber og korte hår. Larvens
hovedkapsel og nakkeskjold er sorte.
Larvetiden er ca. to måneder for larverne
efter første kuld, mens andet kulds små
larver overvintrer i deres bladhuse i an-
det eller tredje larvestadium. Larven for-
pupper sig i et løst spind på jorden. I
Danmark er puppen ikke fundet i na-
turen. Puppetiden varer to til tre uger.

Levested
Ugødede og græssede kalkrige syd- og
sydvestvendte skråninger langs kysten,
flade ugødede og græssede kystnære are-
aler eller syd- og sydvestvendte bakke-
skråninger nær kysten.

Arten kræver et meget varmt mikrokli-
ma og findes derfor primært i lavninger,
eller hvor vegetation kan give lidt be-
skyttelse mod vinden.

Fælles for levestederne er, at vegetatio-
nen skal være ganske lav og meget gerne
med områder med bar jord. Dette kræ-
ver, at der opretholdes et passende græs-
ningstryk, samt at der ikke gødes.

Historisk udbredelse
De danske og skånske forekomster af
fransk bredpande repræsenterer den
yderste nordlige grænse for arten, der el-
lers er ret vidt udbredt i det sydlige Mel-
lemeuropa og Sydeuropa. I dag er de dan-
ske og svenske forekomster fuldstændig
isolerede fra artens øvrige udbredelses-
område, da den er i stærk tilbagegang i
Mellemeuropa og nu er uddød i det nord-
lige og mellemste Tyskland og Polen.

I starten af det sidste århundrede fore-
kom arten på ret mange lokaliteter i
Nordsjælland, i Vestsjælland og på Born-
holm. Fælles for alle lokaliteter var, at de
fandtes langs kysten eller ganske tæt på
denne. Op gennem 1900-tallet forsvandt
arten fra den ene lokalitet efter den an-
den, og lavpunktet lå omkring år 2000.
Her var den eneste tilbageværende kend-
te lokalitet Røsnæs, hvor arten forekom i
flere mindre populationer.

Siden år 2000 er arten på Vestsjælland
fundet på nye lokaliteter samt genfundet
på flere af de gamle levesteder.

Status 2020
Arten er udover Røsnæs nu registreret
fra Asnæs, fra Eskebjerg Vesterlyng og
Stold Skydeterræn, fra Kaldred Kær og
Store Vrøj i Saltbæk Vig og fra Diesbjerg
i Odsherred. Hvorvidt arten hele tiden
har været på de nævnte lokaliteter, eller
om dens genopdukken skyldes spred-
ning, kan der kun gisnes om.

Arten synes således at klare sig ganske
godt på Vestsjælland, men der er desvær-
re hverken nye fund eller genfund fra
Nordsjælland og Bornholm.

Arten var i Rødlisten tidligere vurderet
som kritisk truet (CR), men er i Rødliste
2019 nedgraderet til truet (EN).

Arten er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Fransk bredpande er en varmekrævende
art, og de danske og svenske forekomster
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ligger på artens yderste nordgrænse ud-
bredelsesmæssigt. Sommerfuglen findes
derfor kun, hvor der er varmest og mest
solrigt, dvs. kystnært i Vestsjælland og
Odsherred, hvor man har det såkaldte
Storebæltsklima med væsentligt flere
solskinstimer og mindre nedbør end res-
ten af Danmark.

Værtsplanterne trives kun, hvor der
findes ugødet næringsfattigt græsland
med et vist græsningstryk. Dette sikrer,
at værtsplanterne er omgivet af ganske
lav vegetation, samt at dyrenes græsning
og slid fører til områder med bar jord om-
kring nogle af værtsplanterne.

Mikroklimaet spiller en stor rolle for ar-
tens forekomst. Således viste en svensk
undersøgelse, at mikroklimaet var en
grad varmere på fem lokaliteter, hvor ar-
ten forekom, sammenlignet med fire til-
svarende ubeboede lokaliteter.

Tilgang til nektar i form at blomster-
planter er også en nødvendighed, dog sy-
nes individantallet i tørre sensomre ikke
at være afhængig af nektarressourcer.
Fåtallige nektarkilder kan dog tænkes at
påvirke den enkelte sommerfugls livs-
længde og reproduktionsevne og herved
populationsstørrelsen i næste genera-
tion.

Levestederne skal holdes fri for sprøjte-
midler.

Trusler
Truslerne falder i tre kategorier: gødsk-
ning, ophør af græsning og tilgroning.

Svenske undersøgelser viser, at gødsk-
ning hurtigt fører til, at artens to pri-
mære værtsplanter knoldet mjødurt og
soløje forsvinder.

Ophør af græsning fører til at soløje for-
svinder, da den bortskygges af højere ve-
getation, mens knoldet mjødurt klarer
sig. De højere græsser, fører til at mjø-
durten vokser i højden, og at planten løf-
ter bladene op fra jordoverfladen. Herved
ødelægges det varme mikroklima om-

kring mjødurten, der er en forudsætning
for, at larverne kan udvikle sig.

Specielt på Røsnæs er tilgroning et po-
tentielt problem, da flere af de lokalite-
ter, der huser de mest livskraftige popu-
lationer af fransk bredpande er under til-
groning med buske.

Kvælstofnedfald fra luften kan potenti-
elt udgøre et problem i form af øget vege-
tationshøjde og -tæthed.

Fragmentering af levestederne udgør
også et problem. Således er der for lang
afstand mellem de enkelte danske fore-
komster, til at de tilsammen kan udgøre
en metapopulation, når artens relativt
ringe spredningsevne tages i betragt-
ning. Hermed isoleres populationerne ge-
netisk, så den genetiske variation i små
populationer med tiden mindskes, og po-
pulationen på kortere eller længere sigt
derfor må forventes at uddø.

Forekomsten på Røsnæs består af otte
til ti delpopulationer, der tilsammen ud-
gør en lille metapopulation. På Eskebjerg
Vesterlyng og Stold Skydeterræn er der
enten én stor sammenhængende fore-
komst eller flere tætliggende delpopula-
tioner. Forekomsten i Saltbæk Vig vides
der ikke meget om, da adgang til området
er vanskelig at opnå.

Pleje
Målet må være at bibeholde fransk bred-
pandes tilbageværende levesteder i deres
nuværende tilstand. Dvs. at de skal hol-
des fri for gødskning og sprøjtemidler,
samt at der skal opretholdes et passende
græsningstryk på artens nuværende og
nærliggende lokaliteter. En svensk un-
dersøgelse viser, at såvel flora som som-
merfuglefauna trives bedre, når der be-
nyttes kvæggræsning i forhold til fåre-
græsning.

På Røsnæs bør der, som det sker nu,
græsses med køer eller heste. Fransk
bredpande tåler en ret kraftig græsning,
så et græsningstryk med 0,3 til 0,2 krea-

100

Fransk bredpande

Pyrgus armoricanus



turer per hektar, må formodes at være
passende. Herved holdes vegetationen
lav, og dyrene træder jorden op så jorden
blottes omkring nogle af værtsplanterne.
Det er en forudsætning for, at planterne
vælges til æglægning, og for der skabes et
varme mikroklima, der er nødvendigt for
en succesfuld larveudvikling.

Afgræsning med får kan ikke anbefa-
les, fordi fårene presser grønsværen sam-
men i stedet for at træde den op.

På Eskebjerg Vesterlyng græsses der
ganske intensivt med heste og køer, hvil-
ket fører til en meget lav homogen gre-
en-agtig vegetationshøjde. Her forekom-
mer værtsplanten soløje, og såvel soløje
som sommerfuglen ser ud til at trives
ganske godt med det nuværende græs-
ningstryk.

Det hårde græsningstryk ser dog ud til
at være til ugunst for andre sommerfugle
og plantearter på Eskebjerg Vesterlyng.
Fransk bredpande og soløje trives såle-

des også ude på det tilliggende og ugræs-
sede Stold Skydeterræn, hvor sommer-
fuglefaunaen er langt mere arts- og indi-
vidrig. Ændres der til mindre intensiv
græsning, må man forvente, at disse ar-
ter hurtigt vil tiltage i antal på Eskebjerg
Vesterlyng, uden at forholdene for fransk
bredpande påvirkes negativt. Det fore-
slås derfor at reducere græsningstrykket
på Eskebjerg Vesterlyng til 0,2 til 0,1
kreaturer per hektar.

Fransk bredpande trives også godt på
de fredede arealer ved Saltbæk Vig, der
græsses af kreaturer. Også her må et re-
duceret græsningstryk på 0,2 til 0,1 krea-
turer per hektar, forventes at tolereres
godt af fransk bredpande, og i høj grad
gavne den øvrige sommerfuglefauna på
lokaliteten.

Etablering af aflastningsfolde kan sik-
re, at der ikke overgræsses i tørre år. I af-
lastningsfoldene vil det være muligt at
tilskudsfodre.
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værtsplantens blade, her en krybende potentil.



Pletter af krat- og buskvegetation kan
give læ og vil derfor kunne påvirke som-
merfuglens trivsel positivt. Man skal dog
undgå, at større områder domineres af
krat og buske, da det vil kvæle urtevege-
tationen. Manuel rydning ved mindre op-
vækst er mest skånsomt og vil i de fleste
tilfælde kunne modvirke for kraftig til-
groning. Forekommer der større tilgroe-
de områder, kan disse forsøges ryddet
maskinelt. Specielt rynket rose (Rosa ru-
gosa) og havtorn (Hippophae rhamnoi-
des) kan udgøre et problem på disse kyst-
nære lokaliteter. Her må målet være en
løbende bekæmpelse for at undgå, at de
to arter etablerer sig i større potentielt
ødelæggende bevoksninger.

Forandringer i retning af et varmere
klima skulle umiddelbart være positivt
for arten i Danmark, som ligger på dens
nordlige udbredelsesgrænse. I Sverige

synes arten at være under udbredelse,
idet den nu optræder i flere populationer
på dele af Skånes østkyst. I Sverige synes
arten at have bedre muligheder for eks-
pansion end i Danmark, idet der er væ-
sentlig kortere afstand til potentielle nye
levesteder.

Omlægges flere kystnære arealer i
Vestsjælland fra landbrugsland til natur
med ekstensiv græsning, kunne disse
områder med tiden komme til at fungere
som trædesten mellem de nuværende ad-
skildte forekomster. Dette kunne give
mulighed for, at de danske populationer
blev bundet sammen til en stor metapo-
pulation, hvilket ville være med til at
sikre artens eksistens i Danmark.

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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ske svær at få øje på.
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