
Udvikling af feltmetode til demografiske studier 

af hedepletvinge Euphydryas aurinia 
 

 

Speciale af Nanna Renee Lauridsen (20102148) 

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 

Oktober 2015 



 

  



Datablad 

Projekt  Speciale, kandidat i biologi 

Omfang  60 ECTS 

Dansk titel  Udvikling af feltmetode til demografiske studier 

af hedepletvinge Euphydryas aurinia 

Engelsk titel  Development of field method for demographic 

studies of the Marsh Fritillary Euphydryas aurinia 

Forfatter  Nanna Renee Lauridsen,  

årskortnummer: 20102148 

Institution  Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 

Vejleder  Toke T. Høye 

Aarhus Institute of Advanced Studies 

Institut for Bioscience – Biodiversitet 

Institut for Bioscience – Arctic Research Centre, 

Aarhus Universitet 

Afleveret  31. oktober 2015 

Forsvares  04. december 2015 

Censor  David R. Nash 

Ecology and Evolution, Københavns Universitet 

Finansiel støtte  15. Juni Fonden 

Forsidefoto  Larver af hedepletvinge ved Overklitten Sø, 

Brovst i februar 2015, af Nanna R. Lauridsen 

Print  Fællestrykkeriet, SUN-TRYK, Aarhus Universitet 

Sideantal  59 

 

 

  



 



1 

 

Abstract 

There has been a dramatic decline in butterfly populations in Europe over the past 20 years. The main 

causes of this decline are changes in land use and habitat fragmentation. It is necessary to implement 

effective management of the threatened butterfly species. Adaptive management is a process where 

the initiatives are evaluated and adjusted continually by performing demographic studies of the species. 

One of the European butterfly species in decline is the Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia). It is uncertain 

how to manage this species most effectively, because it is not known when during its one-year-lifecycle 

it is most vulnerable. This project is a demographic study of the Marsh Fritillary at 13 Danish sites. 

Estimates of winter survival, recruitment to the next generation and the annual growth rate were made 

based on population counts in the fall 2014, and spring and fall of 2015. The results showed that the 

winter survival was high since most of the populations increased during the study period and none went 

extinct. There was a higher variation in recruitment between the sites than in winter survival. This could 

indicate that the Marsh Fritillary is more vulnerable in the spring and early summer compared to the 

winter. The method for counting Marsh Fritillary larvae in the spring was evaluated and some 

improvements of the protocol have been suggested. This study only presents data from one year. 

Population counts in the spring, in addition to regular counts in the fall, add valuable knowledge for 

determining the most effective management of the Marsh Fritillary. Furthermore, additional survival 

estimates of other stages in the life cycle will provide even more knowledge of the population dynamics 

of the Marsh Fritillary.  
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Sammenfatning 

Over de sidste 20 år er der sket en drastisk tilbagegang i populationer af sommerfugle i Europa. 

Tilbagegangen skyldes primært ændret arealanvendelse og fragmentering af sommerfuglenes 

habitater. For de truede arter er det nødvendigt at udføre en effektiv forvaltning. Gennem en adaptiv 

proces, hvor der udføres demografiske studier, kan forvaltningstiltagene løbende evalueres og tilpasses. 

Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) er en af de sommerfuglearter, der er i tilbagegang i Europa. Der er 

tvivl om de mest effektive tiltag i forvaltningen af arten, da det er uvist, hvornår i dens etårige livscyklus 

arten er mest sårbar. I dette projekt er bestandsstørrelsen af hedepletvinge i larvestadiet blevet optalt 

ved 13 lokaliteter i Danmark i efteråret 2014, foråret 2015 og efteråret 2015. På baggrund af 

bestandstørrelserne er estimater af vinteroverlevelsen, rekrutteringen til næste generation og den årlige 

vækstrate blevet beregnet. Resultaterne viste, at vinteroverlevelsen var høj, da de fleste populationer 

gik frem fra 2014 til 2015 og ingen uddøde. Der var større variation i rekrutteringen til næste generation 

end i vinteroverlevelsen, hvilket kan tyde på at hedepletvinge er mere sårbar i foråret og den tidlige 

sommer end om vinteren. Feltmetoden, der blev brugt i studiet, er blevet evalueret, og der er udarbejdet 

en mere detaljeret protokol for registreringen af larvegrupperne i foråret. Optælling i foråret, udover den 

almindelige optælling i efteråret, giver væsentlig ny information til hjælp for forvaltning af arten. 

Derudover kan yderligere overlevelsesestimater af andre stadier i artens livscyklus bidrage til en større 

forståelse af hedepletvingens populationsdynamik.  
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Introduktion 

Udviklingen i sommerfuglepopulationer  

Over de seneste 20 år er der sket et drastisk fald i populationer af sommerfugle i Europa primært som 

følge af ændret arealanvendelse og manglende forvaltning af forladt jord (van Swaay & Warren 1999; 

Bulman 2001; Dennis 2010; EEA 2013). Ændret arealanvendelse, i form af udvidelse og intensivering af 

landbrug, kan medføre fragmentering af habitater, ensartet habitat og eutrofiering. Græsmarker, der 

ikke længere udnyttes og ikke bliver forvaltet, er i risiko for tilgroning, hvorved habitatet ikke længere er 

egnet for sommerfuglene (EEA 2013).  

For at undgå yderligere tilbagegang er det nødvendigt at overvåge arterne og igangsætte en 

passende forvaltning i det tilfælde, hvor arternes bevaringsstatus er ugunstig. Årsagen til tilbagegangen 

i udbredelsen af sommerfugle er dog også, at den benyttede forvaltning har været uhensigtsmæssig, 

idet arternes habitatkrav ikke har været forstået ordentligt (Dennis 2010). Derfor er det vigtigt at være 

opmærksom på udfaldene af den forvaltning, der er blevet igangsat. Det kan man gøre ved at benytte 

adaptiv forvaltning. Adaptiv forvaltning er en beslutningsproces som løbende tilpasses efterhånden som 

man kender udfaldene af de forvaltningstiltag, der er blevet implementeret (Madsen 2014). Adaptiv 

forvaltning er en god strategi, når man er usikker på årsagssammenhænge og på, hvordan et system 

reagerer på forvaltningstiltag (Madsen 2014).  

For at forstå årsagssammenhængene er det nødvendigt at kende artens demografi og dermed også 

de bestandsregulerende faktorer, så som prædation og fødetilgængelighed. For mange arter kender 

man ikke disse faktorer, og for nogle arter er det meget vanskeligt at forstå, hvilke faktorer, der påvirker 

dem mest. En af de arter, hvor det er muligt at undersøge de bestandsregulerende faktorer er 

sommerfuglen hedepletvinge, Euphydryas aurinia, idet den er let at observere i felten, og der kan opnås 

et estimat af populationsstørrelsen ved at optælle de fællesspind larverne bygger (Søgaard et al. 2013). 

Derudover er det oplagt at udføre adaptiv forvaltning af hedepletvinge i Danmark, da der har manglet 

en overordnet plan for og en systematisk opfølgende overvågning af arten (Høye 2014; Madsen 2014).  

Hedepletvinge 

Hedepletvingen (Euphydryas aurinia) er fredet i Danmark og er opført som akut truet på den danske 

rødliste (Stoltze & Pihl 1998; Wind & Pihl 2004). Arten har tidligere været lokalt udbredt i hele landet, 

men eksisterer nu kun i tre større, isolerede områder af Nordjylland (ADD 2.0; Hebsgaard 2011; Hansen 

& Eskildsen 2014). Generelt er hedepletvinge i tilbagegang i hele Europa, og dens europæiske status er 

sårbar (Butterfly Conservation). Af den grund er hedepletvinge omfattet af Habitatdirektivets bilag II og 

af Bern-konventionens liste II, hvilket medfører, at de EU-lande, hvori arten lever, er forpligtede til at 

udføre tiltag for dens bevaring (Naturstyrelsen). I Danmark er det de kommuner, som omfatter artens 

udbredelse, der er ansvarlige for at udføre disse tiltag. For at kommunernes ressourcer udnyttes bedst 

muligt er det en fordel at vide, hvilke tiltag der vil forbedre artens status. Derfor vil det være relevant at 

undersøge hedepletvingens demografi.   
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De bestandsregulerende faktorer 

Hedepletvinge er gået moderat tilbage over Europa fra 1990-2011 (EEA 2013). Ændret areal-

anvendelse og fragmentering af habitater er de væsentligste årsager til tilbagegangen af hedeplet-

vinge (Asbirk & Christensen 2000). Habitatfragmentering reducerer genflow, øger graden af indavl og 

gør rekolonisering svær (Asbirk & Christensen 2000).  

Der er flere faktorer, der påvirker bestandsstørrelsen af hedepletvinge. Nogle af faktorerne er med til 

både at fremme og begrænse arten, og der er usikkerhed omkring forståelsen af denne balancegang. 

Desuden er livsstadierne (æg, larve, puppe og voksen) påvirket af forskellige bestandsregulerende 

faktorer. Generelt for sommerfugle gælder det, at der er høj dødelighed gennem hele deres livscyklus, 

og kun en lille andel af individerne i et kuld æg overlever til voksenstadiet (Hansen & Eskildsen 2014). 

Hedepletvinge har én generation pr. år og figur 1 viser, hvordan de forskellige stadier i livscyklussen 

fordeler sig over månederne.  

Larverne af hedepletvinge lever i familiegrupper (et kuld æg fra samme hun) i fælles spind 

(larvespind). Hen over sommeren er spindene store og synlige (ædespind) (figur 2a). I efteråret danner 

larverne spind, der er tættere, mindre og mere skjulte, som de overvintrer i (vinterspind). Larverne er 

begrænsede af fødetilgængelighed. De er specialister på djævelsbid (Succisa pratensis), men kan dog 

også æde af blåhat (Knautia arvensis). Djævelsbid vokser bl.a. på våde enge, fugtige heder og 

overdrev, hvor jordbunden er åben, fugtig og næringsfattig (Flensted 2006; Hansen & Eskildsen 2014). 

Planten har en lav bladroset og er derfor sårbar over for tilgroning. Larverne placerer deres spind på 

bladrosetten, hvilket også gør dem sårbare over for tilgroning, da de er afhængige af, at der kan komme 

sol (varme) ned til dem (Jammerbugt Kommune; Hansen & Eskildsen 2014). Derfor er det nødvendigt 

med græsning eller slåning (høslet) af hedepletvingens habitater. Periodevis græsning af heste eller 

kvæg virker til at have en positiv effekt på artens overlevelse. Der er dog risiko for, at larverne bliver 

trampet ihjel, og at de græssende dyr (også forbipasserende hjorte) æder af djævelsbid. Der er desuden 

usikkerhed om, hvorvidt naturplejen (græsning/slåning) helst skal foregå om efteråret eller om foråret 

for at skåne hedepletvingen mest muligt. Dette spørgsmål kan evalueres, hvis man kan se på 

bestandsstørrelsen separat for efterår og forår.  

 

Figur 1. Livscyklus for hedepletvinge (Euphydryas aurinia) fordelt over et år (Eeles 2014). Overlappende prikker viser, at der er 

variation i, hvornår overgangen til næste livsstadie foregår, og hvor længe stadierne varer. Æggene (ovum) klækker efter ca. tre 

uger. Hedepletvinge overvintrer i larvestadiet (larva). Puppestadiet (pupa) varer ca. 14 dage. De voksne individer (imago) flyver i 

ca. tre uger (Asbirk & Christensen 2000).  
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Som følge af at djævelsbid vokser på fugtig jord, sker der på flere af hedepletvingens lokaliteter 

kraftig oversvømmelse om vinteren. Larvespindene beskytter larverne mod oversvømmelsen (og øvrige 

vejrforhold) (Hansen & Eskildsen 2014). Der er dog tvivl om, hvorvidt der er en grænse for, hvor længe 

og hvor meget larverne kan tåle at være oversvømmede.  

I de sidste larvestadier inden forpupning (foråret) stiger larvernes fødekrav og dermed også konkur-

rencen mellem larverne om føderessourcerne (Asbirk & Christensen 2000). For at begrænse denne 

konkurrence opløses larvegrupperne i det sidste larvestadie (figur 2c; Hansen & Eskildsen 2014).  

De voksne individer af hedepletvinge (figur 2d) lever af nektar. De er derfor afhængige af, at 

habitaterne har mange nektarplanter, der ligesom djævelsbid er sårbare over for tilgroning (Asbirk & 

Christensen 2000). Desuden er de sårbare over for ugunstige vejrforhold, og de kræver sol og læ 

(Hansen & Eskildsen 2014). De flyvende hunner kræver desuden, at djævelsbid er tilstede og synlig, så 

æggene kan lægges derpå.   

Hedepletvinge er også udsat for prædation fra bl.a. forskellige arter af tæger og biller. Desuden er 

hedepletvingen udsat for angreb af parasitoider, primært hvepsen Cotesia bignellii (Bulman 2001). 

Parasitoider er registreret som et problem for hedepletvinge i nogle europæiske lande, fx Tyskland, men 

virker ikke til at forekomme i de danske bestande (egne observationer). Bulman (2001) fandt desuden, 

Figur 2. Forskellige stadier i hedepletvingens livscyklus. a) Larver i larvespind (ædespind) i august 2014; b) larvegruppe i 

februar 2015; c) to enlige larver i 6. larvestadie i april 2015; d) voksent individ (imago) i maj 2014. Fotos: Nanna R. Lauridsen 

(a-b); Thøger N. Henriksen (d). 
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at forekomsten af Cotesia bignellii varierede med forekomsten af hedepletvinge, og at arten virker til at 

være mere sjælden end hedepletvinge. 

For at bestemme de væsentlige forvaltningstiltag for hedepletvinge er det en fordel at vide, hvilke 

flaskehalse arten gennemgår i sin livscyklus. Ideelt ville man registrere overlevelsen flere gange, jævnt 

over året. Det er dog svært udførligt på grund af begrænsede ressourcer (tid og finansiering). Til 

gengæld kan man med begrænset indsats undersøge vinteroverlevelsen ved at optælle 

forårsbestanden i tillæg til den mere traditionelle optælling i sensommeren. Når man kender størrelsen 

på forårsbestand kan man sammenligne den med både den foregående og efterfølgende 

sensommerbestand. På den måde kommer man et skridt tættere på at forstå, hvornår hedepletvingen 

er mest sårbar.  

Metoder til demografiske studier af sommerfugle 

Den mest benyttede metode til estimering af størrelsen af sommerfuglepopulationer er fangst-

genfangst (Haddad et al. 2008). Ved fangst-genfangst-metoden fanger, mærker og genudsætter man 

en gruppe individer i en population. På et senere tidspunkt fanger man endnu en gruppe individer fra 

samme population, som man antager er en tilfældig stikprøve af populationen, og bruger forholdet 

mellem markerede og ikke-markerede individer i den gruppe til at estimere populationsstørrelsen 

(Sinclair et al. 2006; Krebs 2009). Metoden antager også, at fødsels-, mortalitets- og migrationsraten er 

ens for de mærkede og ikke-mærkede individer, at de fanges lige nemt, og at ingen mærker mistes. 

Fangst-genfangst-metoden har den fordel, at den giver en stor mængde information. Til gengæld 

kræver metoden mange ressourcer, og den kan være svær at anvende på holometabole organismer 

(fuldstændig forvandling med fire livsstadier), da mærkerne mistes ved hudstifte eller skift til næste 

livsstadium (Besnard et al. 2007; Haddad et al. 2008).  

Transekttællinger er en anden metode, der benyttes til at estimere populationsstørrelsen af 

sommerfugle. Her går man faste ruter og tæller antallet af individer, der observeres undervejs (Pollard 

1977). For begge metoder gælder det, at der oftest arbejdes med de voksne individer. De fleste 

dagsommerfugle lever dog kun kort tid i voksenstadiet og overvintrer som æg, larve eller puppe (Hansen 

& Eskildsen 2014). Derfor bør man også have fokus på larvestadiet i demografiske undersøgelser og i 

forvaltningen af sommerfugle (Anthes et al. 2003).  

Til dette projekt er der udført transekttællinger, hvor antallet af larvespind er blevet registreret. 

Antallet af fundne larvespind repræsenterer populationsstørrelsen, antaget at alle larvespind på 

lokaliteten er blevet fundet. Larvespindenes position markeres i efteråret, og i foråret besøges 

lokaliteterne for at genfinde markeringerne. Om foråret tælles antallet af grupper med levende larver 

som et mål for størrelsen af forårsbestanden. Undersøgelsen strækker sig over efteråret 2014 til efteråret 

2015 og dækker 13 af hedepletvingens lokaliteter i Danmark. På baggrund af bestandsstørrelserne 

estimeres vinteroverlevelsen, rekrutteringen til næste generation og den årlige vækstrate. Estimaterne 

sammenlignes mellem de forskellige lokaliteter, og det undersøges om der er en relation mellem 

størrelsen af forårsbestanden og efterårsbestanden. Undersøgelsen fungerer som et pilotprojekt til, 
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hvordan demografiske studier af hedepletvinge udføres i felten. Baseret på erfaringerne fra feltarbejdet 

og databehandlingen evalueres feltmetoden, og der udvikles forslag til forbedringer af metoden.  

Undersøgelsen fungerer som et delprojekt til projektet om adaptiv forvaltning af hedepletvinge, der 

løber fra 2013-2016. Projektet har bl.a. til formål at overvåge hedepletvinge systematisk og at 

bestemme den optimale naturpleje for artens lokaliteter. Det er et samarbejde mellem Aalborg 

Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Aarhus Universitet, Naturstyrelsen 

Vendsyssel og Aalborg Universitet og er delvist støttet af 15. Juni Fonden (Jammerbugt Kommune; Høye 

2014).  
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Materialer og metoder 

Optælling og markering 

Der blev optalt og markeret larvespind af hedepletvinge (Euphydryas aurinia) i august 2014 og i august 

2015 ved 13 af hedepletvingens lokaliteter i Danmark (figur 3). Optællingen foregik ved at gå transekter 

af to meters bredde pr. person frem og tilbage inden for et afmærket område (polygon) ved hver 

lokalitet. Polygonerne blev bestemt ud fra kendskab til tidligere eftersøgningsområder og forekomsten 

af værtsplanten djævelsbid (Succisa pratensis). I august 2014 blev 11 lokaliteter eftersøgt over 14 dage 

af Thøger N. Henriksen og undertegnede, og i 2015 blev 9 lokaliteter eftersøgt over 19 dage af 

Figur 3. Kort over de 13 danske lokaliteter, der blev eftersøgt i undersøgelsen. 1) Troldkærvej, 2) Vågholt Mose, 3) Granly, 4) 

Knasborgvej, 5) Videsletengen, 6) Milrimvej, 7) Jerup Strand, 8) Strandby, 9) Sandmosen, 10) Overklitten Sø, 11) Tranum Militært 

Øvelsesområde - Brandbæltet, 12) Klim Klitplantage, 13) Bruså. 
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undertegnede i samarbejde med Thøger og andre feltassistenter. Af de i alt 13 lokaliteter blev 8 

eftersøgt begge år. Optællingen ved Sandmosen blev begge år udført af Jammerbugt Kommune. Hvert 

larvespind blev både givet en fysisk markering med et ID-nummer (lige ved siden af spindet) og 

markeret på en GPS (GPSmap 62) for at kunne finde det enkelte larvespind igen og for at kunne se 

deres rumlige fordeling på lokaliteten.  

I 2014 blev larvespindene markeret med en ca. 75 cm lang bambuspind, hvor der i toppen var påsat 

et rødt mærke med et ID-nummer. De første 500 mærker var laminerede og sat fast med to strips (figur 

4). Resten var af plastik og sat fast med én strip. Spindets ID-nummer blev noteret på GPS’en. For hvert 

transekt blev det noteret i hånden, hvor mange larvespind, der blev fundet. I 2015 blev markerings-

metoden ændret. Her blev larvespindene markeret med røde plastikpløkker med røde juletræsmærker 

(af materialet Tyvek) sat på (figur 4). Pløkkerne blev banket helt i jorden for at undgå at genere de 

græssende dyr og for at øge sandsynligheden for, at de bliver siddende til foråret 2016. Juletræs-

mærkerne havde på forhånd påtryk et ID-nummer, og de havde et hul til at lave en løkke om pløkken 

med. Hvert spind blev givet et waypoint-nummer på GPS’en og et ID-nummer fra juletræsmærket. Al 

information blev noteret i hånden denne gang, dvs. for hvert enkelt larvespind blev ID-nummer, 

waypoint-nummer og transektnummer noteret. Ved hjemkomst blev data overført til og analyseret i 

ArcMap (version 10.2.2).  

Genbesøg 

I februar og marts 2015 blev der udført feltarbejde for at se, hvor mange af de markerede larvegrupper, 

der havde overlevet vinteren. Markeringerne fra august 2014 blev genfundet ved at følge printede kort 

over GPS-punkterne for hver lokalitet, at navigere efter GPS’en og at kigge efter de røde mærker.  

Når en markering blev genfundet, blev ID-nummeret noteret, og det blev noteret om larverne havde 

overlevet eller ej. Larverne havde overlevet, hvis der blev fundet mere end en levende larve i gruppen. 

Feltarbejdet blev udført af undertegnede over 10 dage primært i marts, hvor larverne var blevet mere 

aktive og dermed nemmere at finde. 

Figur 4. Metoder til markering af larvespind: a) bambuspind med lamineret ID-mærke (to strips) benyttet i 2014; b) bambuspind 

med ID-mærke af plastik (én strip) benyttet i 2014; c) plastikpløk med ID-mærke af Tyvek benyttet i 2015. Fotos: Nanna R. 

Lauridsen 
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Tabel 1. Oversigt over, hvordan overlevelsen blev estimeret i felten.  

 

 

 

Tabel 1 illustrerer de forskellige scenarier, der opstod under arbejdet med overlevelsen. Hvis der blev set 

levende larver i nærheden af en markering (i en radius af ca. 2 m), blev de registreret som genfundet 

(scenarie a). Ellers blev de registreret som ikke genfundet, dvs. døde (scenarie b). Hvis ID-mærket ikke 

længere sad på pinden, men lå i vegetationen 1-2 m fra pinden, blev markeringen stadig registreret 

som genfundet. For nogle af de overlevne larvegrupper var det ikke tydeligt, hvilket ID-nummer de 

tilhørte, fordi der ikke var nogen markering eller var flere markeringer i nærheden, eller fordi 

markeringen manglede. I de tilfælde blev larverne markeret med et nyt punkt på GPS’en. Ved 

hjemkomst blev deres ID-nummer bestemt ved at sammenligne punkterne fra efterår 2014 med de nye 

punkter i ArcMap. De nye punkter blev parret med det af de oprindelige punkter, som var tættest på og 

hvor genfundne larver ikke i forvejen var registret i felten. Hvis der var mere end 6 m til det nærmeste 

punkt, blev det nye punkt ikke parret med noget ID-nummer, da usikkerheden blev for stor. De parrede 

punkter blev registreret i scenarie a, hvis markeringen blev genfundet i felten, eller i scenarie c, hvis 

markeringen ikke blev fundet. Kun tal, hvor markeringerne er genfundet (scenarie a og b i tabel 1), 

inddrages i resultaterne.  

Overlevelsesestimater 

På baggrund af de tre optællinger af bestanden (efterår 2014, forår 2015, efterår 2015) blev 

overlevelsen mellem perioderne estimeret ved at udregne transition probability (sandsynligheden for at 

overleve til næste stadie). Der blev udregnet tre transition probabilities: fra efterår 2014 til forår 2015 

(vinteroverlevelsen), fra forår 2015 til efterår 2015 (rekrutteringen til næste generation) og fra efterår 

2014 til efterår 2015 (den årlige vækstrate). Vinteroverlevelsen blev udregnet ved at dividere antallet af 

genfundne (overlevne) larver med antallet af genfundne mærker fra forår 2015.  

I foråret var det ikke muligt at genfinde alle markeringerne fra efteråret 2014. For at udregne 

rekrutteringen til næste generation, var det derfor nødvendigt at ekstrapolere antallet af genfundne 

larver, så det repræsenterede hele populationen. Det blev gjort ved at først at udregne forholdet mellem 

antallet af markeringer i efteråret 2014 og antallet af genfundne markeringer i foråret 2015 (alle 

markeringer divideret med genfundne markeringer). Denne faktor blev derefter ganget på antallet af 

genfundne larver i foråret 2015. Resultatet af det repræsenterer den totale (ekstrapolerede) 

forårsbestand. Her antages det, at overlevelsen er ens for alle larvespindene på lokaliteten i 2014 – også 

for dem, hvor markeringerne ikke blev genfundet (scenarie c og d i tabel 1). Rekrutteringen til næste 

generation blev så udregnet ved at dividere antallet af larvespind i efterår 2015 med det totale antal 

overlevne larvespind i foråret 2015 (ekstrapoleret forårsbestand).  

  Larver genfundet? 

  Ja Nej 

Markering 

genfundet? 

Ja a b 

Nej c d 
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Den årlige vækstrate blev udregnet ved at dividere antallet af larvespind i efterår 2015 med antallet 

i efterår 2014. 
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Resultater  

Tabel 2. Moniteringsindsatsen i 2014 og 2015. Fundet angiver det totale antal larvespind fundet ved lokaliteten. Genfundne 

mærker er de larvespind fra 2014, som det var muligt at genfinde og identificere i 2015. I parentes vises andelen af mærker, der 

blev genfundet ud af alle de markrede larvespind, i %.  Genfundne larver er det antal larvegrupper af de genfundne mærker 

(larvespind), som har overlevet vinteren. Felter angivet med - blev ikke eftersøgt. Tal markeret med * angiver, at Naturstyrelsen 

eller den pågældende kommune stod for moniteringen.  

 
Efterår 2014 Forår 2015 Efterår 2015 

 

Fundet 

Genfundne mærker 

(andel i %) 

Genfundne 

larver Fundet 

Bruså 51 30 (59) 19 116 

Granly 11 1 (9) 0 23* 

Jerup Strand 55 54 (98) 31 - 

Klim Klitplantage 1 0 (0) 0 4* 

Knasborgvej 64 59 (92) 43 182 

Milrimvej 71* - - 11 

Overklitten Sø 232 144 (63) 37 1836 

Sandmosen 66* 0 (0) 0 8* 

Strandby 202 1 (0,5) 1 300 

Tranum Militært 

Øvelsesområde – 

Brandbæltet  26 10 (38) 5 40 

Troldkærvej 27 15 (56) 4 51 

Videsletengen 479 417 (87) 158 168 

Vågholt Mose 65 53 (85) 17 390 

     

Total 1350 784 (62) 315 3129 

Tabel 2 viser resultaterne af moniteringsindsatsen i 2014 og 2015. Larvegruppernes rumlige fordeling 

på lokaliteterne vises i bilaget. Yderligere tre lokaliteter, Oxholm, Kyø Dale og en del af Lundby Hede (i 

hedelavninger og omkring søen), blev eftersøgt i efteråret 2014, men ingen larvespind blev fundet, og 

de blev derfor ikke besøgt i 2015. Larvespindene ved Sandmosen, som blev overvåget af Jammerbugt 

Kommune i efteråret 2014 og 2015, blev oprindeligt ikke markeret, men i forbindelse med en anden 

undersøgelse blev 30 larvespind markeret i efteråret 2014. Milrimvej blev eftersøgt af Naturstyrelsen i 

efterår 2014, men larvespindene blev ikke markeret, så vinteroverlevelsen kunne ikke observeres. Jerup 

Strand blev ikke besøgt i efteråret 2015. 

Ved Overklitten Sø og Vågholt Mose blev seks larvespind ikke markeret med pinde i august 2014, 

men kun med waypoints på GPS. Disse larvespind blev ikke forsøgt genfundet i foråret 2015. I august 

2015 blev knap 1550 larvespind ikke markeret med pløkker, da spindene var klumpet tæt sammen, der 

var mange spind ved lokaliteten eller spindene blev fundet på et senere tidspunkt (Knasborgvej, 

Overklitten Sø, Strandby, Troldkærvej). 

Under feltarbejdet i foråret 2015 viste det sig, at markeringsmetoden fra efteråret 2014 ikke var 

optimal for alle lokaliteterne, idet at ID-mærkerne var faldet af pindene, eller at pindene var hevet op 
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eller knækket af forbipasserende mennesker eller under græsning/slåning. Det gav nogle udfordringer 

i forhold til at genfinde markeringerne og til vurdering af overlevelse for de individuelle larvespind. Det 

varierede fra lokalitet til lokalitet, afhængig af græsning/slåning, hvor befærdet området var, graden af 

oversvømmelse, og typen af ID-mærke (de laminerede mærker holdt bedre end dem af plastik), hvor 

godt metoden virkede. Ved Jerup Strand, Knasborgvej og indhegningen på Videsletengen fungerede 

markeringen godt, da hhv. 98 %, 92 % og 87 % af mærkerne blev genfundet.  Ved Overklitten Sø var 

mange af pindene stadig stående, men alle ID-mærkerne var faldet af (på nær den ene, som var 

lamineret). Her lå mærkerne dog oftest tæt på pinden (vurderet ud fra GPS- positionen), så det alligevel 

var muligt at identificere dem. Ved Brandbæltet, Granly, Sandmosen og Strandby fungerede metoden 

ikke optimalt (tabel 2). Det betød, at selvom der blev fundet levende larver ved Sandmosen (33 grupper) 

og Strandby (124 grupper) (vist i bilaget) var det ikke muligt at knytte positionerne til registreringer af 

larvespind fra det foregående efterår, da næsten alle markeringspindene var blevet fjernet i løbet af 

vinteren. De genfundne mærker (tabel 2) dækker over de larvespind, hvor pindene stadig stod ved den 

oprindelige placering eller lå lige i nærheden, og hvor ID-nummeret stadig sad på pinden eller kunne 

bestemmes ud fra GPS eller kort.  

Ved Vågholt Mose blev der fundet larver af hedepletvinge på blåhat (Knautia arvensis) i efteråret 

2015 (48 tilfælde). Det er ikke blevet observeret ved nogen af de andre lokaliteter eller i 2014. Det 

skyldes muligvis fremgang af blåhat (i forhold til djævelsbid) ved Vågholt Mose. Hedepletvinge-

larvespind blev også set på høgeurt (Hieracium sp.) (fem tilfælde) og spredt ud over djævelsbid og 

blåhat og/eller høgeurt (10 tilfælde). Desuden var der også fremgang af okkergul pletvinge (Melitaea 

cinxia) ved Vågholt Mose i 2015, hvilket gav anledning til ekstra opmærksomhed ved moniteringen af 

hedepletvinge, da de to arter kan forveksles i de tidlige larvestadier.  

I forbindelse med feltarbejdet til vinteroverlevelsen blev det observeret, at larverne i foråret laver et 

tyndere spind end dem, der eftersøges i august måned. I nogle tilfælde blev, der fundet sådan et spind 

ved markeringen, men ikke set larver. Ved disse tilfælde antages det, at laverne har overlevet vinteren, 

og de er dermed registreret som overlevne. Det drejer sig om 11 tilfælde (dvs. 1,4 % af de genfundne 

mærker (tabel 2)).  

Af de 315 genfundne larvegrupper er 23 af dem blevet identificeret i ArcMap, i stedet for i felten. For 

10 af de 23 parrede datapunkter var der flere markeringer i nærheden, som alle var nogenlunde lige 

langt fra det nye punkt, eller sandsynligheden for at en larvegruppe havde delt sig op i flere mindre 

grupper var stor, hvilket betyder, at det er usikkert om de er blevet identificeret korrekt.  

Tabel 3 viser estimaterne (transition probability) af vinteroverlevelsen, rekrutteringen til næste 

generation og den årlige vækstrate. 
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Tabel 3. Estimat for vinteroverlevelse, rekrutteringen til næste generation og årlig vækstrate i 2014-2015. Vinteroverlevelsen 

angiver andelen af de genfundne markeringer, hvor larverne har overlevet (er genfundet). Rekrutteringen til næste generation 

viser forholdet mellem efterårsbestanden (2015) og den ekstrapolerede forårsbestand (2015). Årlig vækstrate er forholdet mellem 

efterårsbestanden i 2014 og efterårsbestanden i 2015. Faktoren til ekstrapolation er forholdet mellem efterårspopulationen i 2014 

og de genfundne mærker i 2015. Denne faktor er brugt til at bestemme det ekstrapolere antal af overlevne larvegrupper (total 

forårsbestand). 

 

Faktor til 

ekstrapolation 

Ekstrapoleret 

forårsbestand 

(larvegrupper) 

Vinter-

overlevelse Rekruttering 

Årlig 

vækstrate 

Bruså 1,70 32 0,63 3,59 2,27 

Granly     2,09 

Jerup Strand 1,02 32 0,57   

Klim Klitplantage     4,00 

Knasborgvej 1,08 47 0,73 3,90 2,84 

Milrimvej     0,15 

Overklitten Sø 1,61 60 0,26 30,80 7,91 

Sandmosen     0,12 

Strandby     1,49 

Tranum Militært 

Øvelsesområde – 

Brandbæltet 2,60 13 0,50 3,08 1,54 

Troldkærvej 1,80 7 0,27 7,08 1,89 

Videsletengen 1,15 181 0,38 0,93 0,35 

Vågholt Mose 1,23 21 0,32 18,71 6,00 

      

Total  393 0,46 9,73 2,56 
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Figur 5 og figur 6 viser hhv. vinteroverlevelsen og rekrutteringen til næste generation på baggrund af 

tabel 3. Det ses, at vinteroverlevelsen varierer mellem 26-73 % og i gennemsnit er 46 %. Rekrutteringen 

til næste generation varierer mellem 0,93-30,80 og er i gennemsnit 9,73 (figur 6). 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Vinteroverlevelse

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Rekruttering

Figur 6. Vækstraten fra forår 2015 til efterår 2015 baseret på den estimerede totale forårsbestand (tabel 3). 

Figur 5. Overlevelsen fra efterår 2014 til forår 2015 baseret på tallene fra tabel 2. 
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Figur 7 viser den årlige vækstrate fra 2014-2015. Ved de fleste lokaliteter var der flere larvespind i 

efteråret 2015 end i efteråret 2014. Antallet af larvespind var lavere i 2015 end i 2014 ved Milrimvej, 

Sandmosen og Videsletengen. Figur 8 viser en negativ sammenhæng mellem vinteroverlevelsen og 

rekrutteringen til næste bestand. Det vil sige, at rekrutteringen var høj ved de lokaliteter, hvor 

vinteroverlevelsen var lav og omvendt, men sammenhængen er ikke signifikant og skyldes den meget 

høje rekruttering ved Overklitten Sø og Vågholt Mose. 
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Figur 8. Forholdet mellem vinteroverlevelsen og rekrutteringen til næste generation. Tendenslinjens ligning er y = 34,968x + 

25,139; R2 = 0,3473; p = 0,16 (Pearson regression). 

Figur 7. Den årlige vækstrate fra efterår 2014 til efterår 2015. 
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Diskussion  

Overlevelsen af hedepletvinge 2014-2015 

Resultaterne viser, at vinteroverlevelsen af hedepletvinge for 2014 til 2015 i gennemsnit var 46 % (tabel 

3, figur 5). Vinteroverlevelsen varierede mellem 26-73 % over lokaliteterne. Haddad et al. (2008) fandt i 

deres studie af den truede sommerfugl Neonympha mitchellii francisci, der lever i North Carolina, USA, 

en overlevelse på 62% i gennemsnit over 2002-2005. Sammenlignet med det tal virker overlevelses-

raten for hedepletvinge lav. Til gengæld når man betragter rekrutteringen (figur 6) og den årlige 

vækstrate (figur 7) er ingen populationer uddøde, og der er fremgang ved de fleste lokaliteter. Selv 

Overklitten Sø, Troldkærvej og Vågholt Mose, som havde de laveste vinteroverlevelser, har en højere 

populationsstørrelse i efteråret 2015 end i 2014. For Overklitten Sø og Vågholt Moses vedkommende er 

populationsstørrelsen i efteråret 2015 endda højere end ved fx Knasborgvej, som havde den højeste 

vinteroverlevelse (tabel 3). 

Der er en stor variation i rekrutteringen, 0,93-30,80, sammenlignet med vinteroverlevelsen mellem 

lokaliteterne (figur 5 og 6). Hvilket kan tyde på, at hedepletvinge er mere sårbar i perioden mellem 

forårsbestanden og efterårsbestanden end den er over vinteren. Larverne kan være mere sårbare om 

foråret, da deres fødeindtag stiger. De kræver derfor, at der er store mængder djævelsbid tilstede. 

Konkurrencen mellem larverne om føderessourcerne stiger, hvis der ikke er nok djævelsbid tilstede, og 

larverne risikerer at dø af sult. Derudover er larverne mere aktive og bliver til sidst enlige om forået, 

hvorimod de hen over efteråret og vinteren er mere beskyttet mod fx prædatorer, når de lever som 

familiegrupper i larvespind. Den øgede sårbarhed i foråret og sommeren kan også skyldes, at de voksne 

individer ikke har nok nektarressourcer eller bliver udsat for dårlige vejrforhold. Desuden er 

tilgængeligheden og synligheden af djævelsbid om sommeren vigtig for de æglæggende hunner. Hvis 

der ikke er nok djævelsbid på lokaliteten, kan hunnerne finde på at lægge deres æg på en plante, der 

allerede er besat af æg. Det kunne medføre konkurrence mellem familiegrupperne om føden. Det kan 

dog også ske, at de når at bevæge sig til en anden plante inden konkurrencen bliver for hård eller at 

de samles til en stor gruppe.  Alle lokaliteter undtagen Videsletengen har en større efterårsbestand end 

forårsbestanden. Bestandsstørrelsen ved Videsletengen er dog på 168 larvespind. Asbirk og Christensen 

(2000) definerer en stabil population til at bestå af minimum 500 voksne individer, hvilket svarer til 125 

larvespind. Ud fra den definition er populationen ved Videsletengen stabil. Det tyder overordnet på, at 

rekrutteringen fra forårsbestanden til efterårsbestanden i 2015 var høj nok til en fremgang eller i hvert 

fald en forsat forekomst af arten. Af den grund har det tilsyneladende ikke haft en markant negativ 

effekt, at foråret og den tidlige sommer i 2015 var våd og kold sammenlignet med tidligere år.  

Den årlige vækstrate varierer mellem 0,12-4,0, hvis man ser bort fra Overklitten Sø og Vågholt Mose, 

der har en stor fremgang i forhold til de andre lokaliteter (figur 7). Overordnet er der fundet 2,56 gange 

så mange spind i 2015 som i 2014. Denne fremgang kan afspejle, at der har været gunstige vilkår for 

hedepletvinge i 2014-2015.  
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Da der kun er data for et år, hvilket svarer til længden af hedepletvingens livscyklus, er det ikke muligt 

at sige noget generelt om overlevelsen af hedepletvinge. Vinteren 2014-2015 var forholdsvis mild. Hvis 

vinteren er mere hård, kan det være vinteroverlevelsen for hedepletvinge ser anderledes ud. Det er 

heller ikke til at forudsige, hvordan overlevelsen for 2015-2016 vil se ud. Hvis den store variation i 

rekrutteringen er typisk og ikke kun gælder for 2014-2015, kan det tyde på, at der forvaltningsmæssigt 

skal være ekstra fokus på bevaring af hedepletvinge i denne periode.  

For at få større indsigt i artens sårbarhed fra forår til efterår, kunne det være interessant at få et 

overlevelsesestimat i flyvetiden ved at udføre fangst-genfangst forsøg på de voksne individer.  Med 

dette tal kan transition probability fra forår til sommer og fra sommer til efterår beregnes. Flyvetiden for 

hedepletvinge er dog kort (ca. tre uger) og de voksnes aktivitet er vejrafhængig, så det vil kræve effektivt 

feltarbejde at få dette overlevelsesestimat. Under optællingen af larvespind i efteråret er antallet af 

tomme larvespind, dvs. spind hvor larverne er døde, blevet registreret. Dette tal kan bruges til at estimere 

larvernes overlevelse over sommeren. Ved tilføjelse af disse to transition probabilities vil man være et 

skridt tættere på at forstå hvor i livscyklussen hedepletvingens overlevelse er mest begrænset.  

Sammenligning af lokaliteterne 

Undersøgelsen viser, at der er forskel på vinteroverlevelsen mellem lokaliteterne. Ved Bruså, Jerup 

Strand, Knasborgvej og Brandbæltet var overlevelsen mellem 50-73 %, mens den ved Overklitten Sø, 

Troldkærvej, Videsletengen og Vågholt Mose var 26-38 %. Forskellen kan skyldes at lokaliteterne varierer 

i graden af oversvømmelse om vinteren. Hvis det er tilfældet kan problemet blive større i fremtiden, da 

forudsigelsen er, at vintrene bliver vådere. Overklitten Sø, Videsletengen og Troldkærvej bliver især 

oversvømmet. Det gør Brandbæltet dog også.  

Der er tilsyneladende ikke nogen effekt af plejemetode, da ingen af de fire lokaliteter med lav 

overlevelse har samme plejemetode. På Videsletengen er der en frahegning til orkideer, som hestene 

på lokaliteten kun græsser nogle år, hvorimod den nordlige del græsses hver sommer. Der var græsning 

i frahegningen i sommeren 2015. Frahegningen bliver muligvis mere oversvømmet end den nordlige 

del. Hvis man sammenligner transition probability mellem den nordlige og den frahegnede del af 

Videsletengen, er vinteroverlevelsen 0,60 (nord) og 0,20 (indhegning), rekrutteringen er 0,60 (nord) og 

1,38 (indhegning), og den årlige vækstrate er hhv. 0,37 og 0,34. Den årlige vækstrate er altså stort set 

ens for begge dele af lokaliteten. Der gælder samme negative sammenhæng mellem 

vinteroverlevelsen og rekrutteringen som der ses i figur 8. En yderlige opdeling af lokaliteterne kan 

påvise om der er variation i overlevelsessandsynlighed mellem forskellige delområder af lokaliteterne. 

På den måde kan man få en forståelse for om det er meget lokale forhold eller i højere grad er forskelle 

mellem lokaliteterne, der er bestemmende for overlevelsessandsynligheden.  

Det kan også være mikroklimatiske forskelle, der gør at overlevelsen varierer mellem lokaliteterne. 

Desuden er der forskel på, hvornår feltarbejdet er udført på lokaliteterne. Datoen kan have en betydning, 

da larverne i løbet af august og september begynder at lave deres vinterspind, som er sværere at få øje 

på. Synligheden af larvespindene kan også påvirkes af vejrforhold fx skjuler larverne sig i spindet, når 

det regner, og sol/skyggeeffekter kan gøre det svært for observatøren at se larvespindene. Der er også 
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forskel på tætheden af djævelsbid på de forskellige lokaliteter, hvilket kan begrænse larverne, hvis der 

ikke er nok føde til dem. 

Hedepletvinge anses for at følge en metapopulationsstruktur (Asbirk & Christensen 2000). En 

metapopulation består af lokale, adskilte subpopulationer, hvor imellem der sker migration, som kan 

medføre en dynamik af uddøen og rekolonisering i de lokale populationer (Hanski & Gilpin 1997; Krebs 

2009). I Danmark vil hedepletvingens udbredelse svare til tre metapopulationer, omkring Skagen, 

Tranum og Vesthimmerland. Hvis man sammenligner transition probability for Skagen (nord) og Tranum 

(vest), resulterer det i en gennemsnitlig vinteroverlevelse på 0,4 (0,45 for Skagen, 0,38 for Tranum), en 

rekruttering på hhv.  7,65 og 16,94, og en årlig vækstrate på 2,12 og 3,39 hhv. Skagen og Tranum. Der 

er altså ikke stor forskel mellem de to metapopulationer. Dog har Tranum dobbelt så høj en rekruttering 

som Skagen grundet Overklitten Søs store fremgang. Variationen mellem lokaliteterne inden for de to 

områder er også stort set den samme. Der er dog besøgt flere lokaliteter i Skagen end i Tranum.  

Overklitten Sø og Vågholt Mose har en høj rekruttering til næste generation, og den er markant højere 

end for de andre lokaliteter (figur 6). Ligeledes er deres årlige vækstrate også højere end de andre 

lokaliteters (figur 7). Det kunne tyde på, at der var fordelagtige forhold på disse to lokaliteter i 2014-

2015. Det er dog ikke klart, hvilke forhold det drejer sig om. Videsletengen har en mindre efterårsbestand 

end forårsbestanden. Der var færre larvespind i efteråret 2014 end i 2015 ved Milrimvej, Sandmosen og 

Videsletengen. Det var ikke umiddelbart muligt at observere, hvorfor populationen var gået tilbage ved 

de tre lokaliteter (egne observationer). Tilbagegangen kan dog være en del af de naturlige 

fluktuationer, der er i størrelsen af hedepletvinge-populationer (Asbirk & Christensen 2000). 

Forholdet mellem forårs- og efterårsbestanden 

Resultaterne viser, at der er en negativ sammenhæng mellem størrelsen af forårsbestanden og 

efterårsbestanden (figur 8). Det tyder på, at de faktorer, der begrænser larvernes overlevelse om 

vinteren, ikke er de samme som dem, der er begrænsende for de forskellige livsstadier, der gennemgås 

i mellem foråret og efteråret. Forholdet i mellem vinteroverlevelsen og rekrutteringen er dog ikke 

signifikant, så det er ikke til at sige om dette forhold kun gør sig gældende for 2014-2015.  Igen ville 

tilføjelse af overlevelsesestimater for de voksne individer og for larvespindene over sommeren hjælpe 

betydeligt på forståelsen af de flaskehalse hedepletvinge gennemgår i sin livscyklus.  

Metodeudvikling 

Denne rapport beskriver vinteroverlevelsen i larvestadiet og rekrutteringen til næste generation af 

hedepletvinge for 2014-2015. Det er første gang, at størrelsen af forårsbestanden er blevet bestemt. 

Tidligere studier har undersøgt overlevelsen af de voksne individer via fangst-genfangst.  Dermed er der 

kun data for ét år, hvilket betyder, at det er usikkert at konkludere noget generelt om hedepletvingens 

overlevelse. Desuden er det kendt, at hedepletvinge har årlige fluktuationer i bestandsstørrelse (Asbirk 

& Christensen 2000). Dette projekt fungerer derfor som et pilotstudie, der undersøger, hvordan 

vinteroverlevelsen af hedepletvinge kan estimeres i praksis.  
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Et af de væsentlige spørgsmål at stille er om genbesøg af markerede spind kan bruges til at estimere 

vinteroverlevelsen. Det er vigtigt at bemærke, at overlevelsesestimatet beskriver overlevelsen af 

larvegrupper. Det siger ikke noget om overlevelsen af det enkelte individ, dvs. hvor mange larver i 

larvegruppen, der overlever. Vi er interesserede i information på lokalitetsniveau, da det kan hjælpe til 

en mere effektiv forvaltning af hedepletvingen. Dertil er det nok at kende larvespindenes overlevelse.  

Der er dog visse usikkerheder ved overlevelsesestimatet. Under feltarbejdet i foråret var det kun 

muligt at genfinde nogle af markeringerne fra efteråret 2014 (tabel 3), fordi markeringsmetoden ikke 

var holdbar. For at udregne størrelsen af forårsbestanden over hele lokaliteten blev det antaget, at 

vinteroverlevelsen var ens for alle larvespind i 2014. Det er en rimelig antagelse, hvis det er på grund af 

markeringsmetoden, at nogle af markeringerne ikke kunne genfindes, som fx hvis heste eller hjorte har 

haft fat i tilfældige pinde. Der kunne dog også være en bestemt årsag til, at markeringerne ikke kunne 

genfindes, som fx hvis en del af en lokalitet bliver oversvømmet, og det er i del, at pindene ikke kunne 

genfindes. Hvis det er tilfældet, er forårsbestanden og rekrutteringen overestimeret. I efteråret 2015 blev 

der benyttet en anden type markering end den i 2014 i håbet om, at disse markeringer bedre kan holde 

vinteren over. ID-mærkerne af Tyvek er mere robuste, og pløkkerne er mindre synlige og sat bedre fast. 

Metoden fra 2014 havde dog den fordel, at den på afstand var synlig i vegetationen. Pløkkerne ses først, 

når man kommer i nærheden af dem. Hvis den nye metode er mere holdbar, dvs. at flere af 

markeringerne kan genfindes i foråret, vil det øge sikkerheden af overlevelsesestimatet. De første tegn 

er positive, idet stort set alle mærkerne var intakte efter slet med slagleklipper i det tidlige efterår 2015.  

Antallet af larvespind i de tre perioder er helt givet underestimeret, da det ikke kan undgås at nogle 

larvespind/-grupper overses. Det kan i nogle tilfælde skyldes forskelle på, hvor let larvespindene/-

grupperne er at få øje på. Vegetationshøjde, retning i forhold til solen (larver i skygge/observatør 

blændes), tid på dagen og vejret (sol/regn) kan være årsager til at larverne overses. Desuden kan der 

mellem observatører være forskel på, hvor mange spind, der opdages. Størstedelen af feltarbejdet er 

dog udført af de samme to observatører og derfor kan det antages at graden af underestimering er 

konstant, og at bestandsestimaterne derfor er sammenlignelige. 

Overlevelsen kan være overestimeret, hvis de observerede larvegrupper i foråret stammer fra et 

larvespind, der blev overset i det forgående efterår, og noteres til et af de markerede spind. Det er også 

muligt, at larvegrupperne deler sig op i flere mindre grupper i løbet af efteråret (efter markering) eller 

foråret. Det medfører, at nogle af larvegrupperne er talt som hørende til flere larvespind, men oprindeligt 

tilhørte samme larvespind.  

Det efterfølgende arbejde med data fra overlevelsen har vist, at der er behov for en mere detaljeret 

protokol til udførelsen af feltarbejdet, så fremgangsmåden er systematisk og ensrettet. På den måde 

bliver resultaterne sammenlignelige og overlevelsesestimaterne mere pålidelige. Den påvirkning 

observatøren kan have på resultaterne mindskes også.  

Forslag til forbedringer af protokollen til registrering af larvegrupper i foråret 

Overlevelsen skal bestemmes i felten, så vidt muligt. Det var ikke en fordel at markere nye GPS-punkter 

og identificere dem i ArcMap efterfølgende. Denne metode blev kun anvendt, fordi mærkerne 
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(bambuspind med plastikmærke) ikke holdt vinteren over. Hvis de nye markeringer (pløk med 

juletræsmærke) er mere holdbare, kan den fremgangsmåde undgås. Hvis man ikke kan identificere en 

larvegruppe, fordi markeringen mangler (og ikke kan bestemmes vha. kort/GPS) eller der ikke er nogen 

i nærheden, kan det noteres, hvor man er på lokaliteten/hvilke andre mærker der er i nærheden, men 

ellers tæller larvegruppen ikke med til overlevelsesestimatet, da det ikke er til at vide om den stammer 

fra et spind, der blev overset under optællingen i efteråret. 

Larverne rykker sig en del rundt, når de bliver aktive i det tidlige forår. Derfor er det ikke nok at lede 

efter dem i umiddelbar nærhed af markeringerne. Derfor søges der efter levende larver i en radius af 5 

m om hver markeringspløk. Hvis mærkernes søgeradius overlapper hinanden, tilskrives overlevelsen til 

det ID-nummer de levende larver er tættest på. Søgeradien er muligvis højt sat og kan tilpasses baseret 

på de erfaringer, der gøres under feltarbejdet i foråret 2016. I foråret 2015 blev seks time lapse-

kameraer sat op ved Overklitten Sø for at tage billeder af larvernes aktivitet i foråret. Resultaterne viste, 

at larverne ikke flytter sig langt fra larvespindet før midt i marts.  

Feltarbejdet i foråret 2015 blev udført fra midten af februar til midten af marts. I begyndelsen af 

perioden var det svært at se larverne og nogle af lokaliteterne var stadig meget oversvømmede. I 

slutningen af marts bevæger larverne sig mere rundt (jf. kameraerne) og i begyndelsen af april var 

larverne i 6. larvestadie, hvor de er enlige. Derfor anbefales det at udføre feltarbejdet i marts, primært i 

den første halvdel af måneden. Det er dog forskelligt fra år til år, afhængigt af vejret, hvornår larverne 

bliver aktive og skifter til de sidste larvestadier. Derfor kan det være en fordel jævnligt at holde øje med 

deres udvikling op til udførelsen af feltarbejdet.  

I nogle tilfælde er der mange larvespind inden for et meget lille område. Her bliver det svært at 

bestemme, hvor mange larvegrupper, der er, og til hvilket mærke, de tilhører. I august 2015 blev en del 

af disse spind slet ikke markerede, da det var for uoverskueligt at bestemme dem fra hinanden (gælder 

primært ved Overklitten Sø).  Når overlevelsen skal bestemmes i felten for disse larvegrupper, kunne 

man estimere antallet af larvegrupper uden at relatere dem til markeringerne, men notere hvor på 

lokaliteten de befinder sig.  

Denne metode kan anvendes når man ønsker at kende overlevelsen på en lokalitet og det rumlige 

mønster af larvegruppernes overlevelse på området. Hvis man ønsker at kende den enkelte 

larvegruppes skæbne, kræver det større sikkerhed af identificeringen af de genfundne larver.  

Næste skridt for overvågning af hedepletvinge 

For bedre at forstå de flaskehalse hedepletvinge gennemgår i sin livscyklus og dermed at kunne forvalte 

arten bedst muligt, kunne man estimere overlevelsen mellem flere af livsstadierne.  

I flyvetiden kan man tælle antallet af voksne individer (imago) på lokaliteterne og beregne transition 

probability fra forårsbestanden til bestanden i flyvetiden og beregne rekrutteringen fra den generation 

til den næste (efterårsbestanden).  

Man kunne også beregne overlevelsen i flyvetiden ved at lave fangst-genfangst-studier af de voksne 

individer. For yderligere information eller som en mulig erstatning for optælling af imago kunne man 

forsøge at optælle de enlige larver (6. larvestadie). I begge tilfælde kræver det, at man kan undgå at 
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tælle det samme individ flere gange. Desuden afhænger det af ressourcer om undersøgelserne er 

mulige.  

Både i efteråret 2014 og i 2015 blev antallet af tomme spind (dvs. spind hvor larverne var døde) 

noteret. Den information kan man bruge til at estimere overlevelsen af larvegrupperne over sommeren. 

Jo flere datapunkter der tilføjes over livscyklussen, jo tættere kommer man på at se hele billedet.  

Hvis man vil have et mere præcist estimat af populationsstørrelsen, skal man kunne tælle eller 

estimere antallet af larver i et larvespind. Det er dog forholdsvis svært at tælle antallet, da larverne er 

tæt sammen i spindene, og hvis de er i deres overvintringsspind skal de helst ikke forstyrres (dvs. spindet 

skal ikke åbnes). I et forsøg på at estimere antallet af larver i spindene, blev størrelsen af larvespindene 

noteret både i 2014 og i 2015. Størrelsen blev defineret ud fra, hvor mange planter af djævelsbid 

larverne havde ædt af. Hvis larverne havde ædt af mere end en plante, var det stort. Hvis de kun havde 

ædt af en plante, var det lille. Denne definition er dog ikke særlig sigende, da det både afhænger af 

størrelsen af planten om larverne rykker videre, og hvilket stadie larverne var i ved optællingen. I stedet 

kunne man inddele spindene i fx tre kategorier baseret på forskellige intervaller af larveantal, fx <50, 

50-100, >200. Ligeledes skal man have en måde at vurdere antallet af larver i larvegrupperne om 

foråret. Man kunne vurdere det vha. kategorier, fx <20, 20-100, >100. Man kunne dog også vurdere 

antallet på baggrund af billeder taget af de enkelte larvegrupper i foråret. Det afhænger dog af, hvilken 

information man er interesseret i, om det er nødvendigt at estimere populationsstørrelsen på 

individniveau frem for gruppeniveau i larvestadiet.  

For at vurdere om graden og varigheden af oversvømmelse har en effekt på larvernes overlevelse, 

kunne man opsætte kameraer til at optage billeder af oversvømmelsens udvikling på de lokaliteter, 

hvor det er muligt, og derefter sammenholde det med kort over larvespind i efteråret og overlevede 

larver i foråret. 

Efter at lokaliteterne er genbesøgt i foråret 2016, vil man vide om den nye markeringsmetode er 

bedre eller om den skal ændres til efteråret 2016. Hvis vinteroverlevelsen overvåges gennem en 

årrække, vil man kunne sammenligne overlevelsesestimaterne og variationen mellem lokaliteterne 

over årene, og dermed kunne sige noget mere generelt om overlevelsen af hedepletvinge i Danmark.  
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Konklusion 

Resultaterne af undersøgelsen viser, at vinteroverlevelsen af hedepletvinge var 46 % i gennemsnit over 

de 13 lokaliteter i 2014-2015. Denne overlevelsesprocent er tilsyneladende høj, da den gennemsnitlige 

årlige vækstrate var 2,6 fra efteråret 2014 til efteråret 2015. Mellem lokaliteterne var der større variation 

i rekrutteringen til næste generation end der var i vinteroverlevelsen, hvilket kan tyde på, at 

hedepletvinge er mere sårbar i foråret og sommeren, hvor den gennemgår flere livsstadier og hvor 

reproduktionen finder sted. Det er ikke umiddelbart til at bestemme, hvad forskellen i 

overlevelsesestimaterne mellem lokaliteterne skyldes. Der var en negativ sammenhæng mellem 

rekrutteringen til næste generation og vinteroverlevelsen, men forholdet var ikke signifikant.   

Disse foreløbige resultater giver allerede konkrete anvisninger til yderligere undersøgelser i 

forårsperioden, fx kortlægning af nektarplanter og overlevelsen af larverne fra klækning og frem til 

overvintringsstadiet. Desuden vil en forsættelse af overvågningen i foråret i tillæg til optællingen i 

efteråret over flere år kunne beskrive et mere generelt mønster i overlevelsen af hedepletvinge. Man 

kan med fordel tilføje mere viden om hedepletvingens overlevelse ved at optælle bestanden af voksne 

individer og at inddrage data om tomme larvespind, hvor larverne er døde over sommeren. Med den 

viden kan man i højere grad bestemme den mest effektive forvaltning af hedepletvinge i Danmark.  

Erfaringerne fra feltarbejdet til genbesøg af lokaliteterne i foråret gjorde det klart, at der er behov for 

en bedre markering af larvespindene om efteråret og en bedre forståelse af, hvor langt larverne kan 

flytte sig inden genbesøg i foråret. Dette bør indarbejdes i protokollen for udførelsen af feltarbejdet, så 

arbejdet bliver systematisk og en højere andel af larvespindene kan genfindes. Dermed bliver 

overlevelsesestimaterne også mere pålidelige. 
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Bilag: Kort over hver lokalitet for efterår 2014, forår 2015 og efterår 2015 
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2) Vågholt Mose 
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3) Granly 
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4) Knasborgvej 
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5) Videsletengen 

 



39 

 

 

 



40 

 

 

 



41 

 

6) Milrimvej 
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7) Jerup Strand 
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8) Strandby 
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9) Sandmosen 
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10) Overklitten Sø 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

11) Tranum Militært Øvelsesområde – Brandbæltet 

 



54 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

12) Klim Klitplantage 
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13) Bruså 
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