Forslag til fokusområder for naturbevarelse og -genopretning i 2020'erne.
Indledning.
Den danske natur har lidt hårdt i det seneste halvt hundrede år, og det går stadigt hastigt den
forkerte vej. Den gode nyhed er, at der nu er kommet et helt nyt fokus på denne tilbagegang.
Herunder på insektlivet, som måske er den gruppe af liv, det er gået allermest tilbage for.
Årsager.
Der er en række årsager til den voldsomme tilbagegang, som især insektlivet har været ramt af:
Fysisk er levestederne blevet ødelagt af det intensiverede storskalalandbrug, af urbanisering og
fortætning og af vor generelle hang til sterilisering af vore omgivelser, som i de senere år har været
godt hjulpet af også menigmands adgang til diverse maskineri og gifte.
Lysforurening har sandsynligvis en negativ effekt for mange aften- og natflyvende insekter, og når
lyskilderne sidder på en bil, er problemet særligt stort. Udover at bilforrude-effekten er et kraftigt
signal om, hvor meget det er gået tilbage for insektmassen på få årtier, er det højst sandsynligt, at
bilerne i sig selv er en betydelig del af årsagen til tilbagegangen! Man kan eventuelt selv foranstalte
nogle simple regnestykker over, hvor mange insekter, man smadrer på en enkelt sommer-biltur og
så gange op - eller gætte på hvor mange trafikerede veje en gennemsnitssommerfugl skal passere..
Landbrugets omfattende brug af allehånde gifte har utvivlsomt også betydning for mange arter, men
da der aldrig er foretaget større videnskabelige undersøgelser af påvirkningen af den omliggende
natur i forbindelse med brugen af sprøjtegifte, er det også her usikkert, hvor stor en rolle disse gifte
spiller. Der er dog kraftige indicier for, at såvel glyphosat som neonicotinoider hver især har meget
negative effekter for henholdsvis Monarch-sommerfugle og bier. Generelt overser man, at giftene
ikke kun påvirker ved vindafdrift, men at såvel fouragerende som trækkende dyr, kan komme i
forbindelse med giftene. Der er grund til at tage alle disse trusler alvorligt og forsøge at finde
løsninger.
Kvælstof
– et stærkt undervurderet problem for den terrestriske natur.
Det største problem for den tilbageværende natur er imidlertid, at den langsomt men sikkert er
blevet udsat for en ophobning af kvælstof, og at tidligere tiders urtesamfund på det åbne lands
fattige og sandede jorder er mere eller mindre forsvundet og erstattet af tæt højt græs og anden
kvælstofelskende vegetation, eller de er simpelthen groet til i krat og skov.
De fleste af de dagsommerfugle, der er knyttet til det åbne land og dets urtesamfund, er i dag gået
voldsomt tilbage i udbredelse og antal, og adskillige er helt uddøde i DK. Der er en tydelig
sammenhæng mellem den kvælstofinducerede tilgroning af allehånde åbne arealer med græsser og
krat, og de fleste af disse arters forsvinden. For det meste fordi mikroklimaet i bunden af
vegetationen ændres til at blive køligt og fugtigt, hvor ungdomsstadierne af bl.a. sommerfuglene er
afhængige af et varmt og tørt mikroklima. I nogle tilfælde også fordi værtsplanterne forsvinder.
Det synes først så småt nu at gå op for mange biologer og administrative myndigheder, at det er
kvælstofberigelsen, der er hovedårsagen til, at det går hastigt ned ad bakke for vor tilbageværende
terrestriske natur.
Indtil for kort tid siden hørte man udelukkende om kvælstof i forbindelse med vandmiljøet og de
tilbagevendende tilfælde af iltsvind i de indre farvande. Men kvælstoffet har gennem de sidste
mange årtier ligeledes hobet sig op i jordbunden i den terrestriske natur, og mange steder i
Nordvesteuropa passerede vi tippingpoints tilbage i slut-1980'erne og 1990'erne, hvor det allerede
på daværende tidspunkt i videnskabelige artikler er beskrevet, hvorledes vegetationen ændrede sig
på eksempelvis de hollandske diger og i engelske lysåbne skovmiljøer fra en varieret, lav og åben
vegetation til en tæt og høj vegetation domineret af græsser over en ganske kort årrække. Tendensen
er den samme overalt i Nordvesteuropa, og enhver kan forvisse sig om det ved selvsyn. Også her i
DK.

Det varede øjensynligt længe, før man begyndte at se sammenhængen med den ellers
veldokumenterede kvælstofforurening, som stammer fra såvel landbruget og dets svinehold som fra
forbrændingsprocesser i bilmotorer, kraftværker og industri m.m. En kvælstofforurening, der er på
flere gange den oprindelige baggrundsafsætning, og som gennem mere end 60 år har ramt og
rammer enhver form for natur næsten overalt i Nordvesteuropa i varierende omfang gennem såvel
kort- som langtransporterede kvælstofforbindelser. En kvælstofberigelse der langsomt men sikkert
ændrer og kvæler den oprindelige næringsfattige natur og alle dens tilhørende arter.
Tilfældet Rødlig Perlemorsommerfugl.
Kvælstofberigelse er også årsag til at skovlevende sommerfugle som Rødlig Perlemorsommerfugl
og til dels også dens søsterart Brunlig Perlemorsommerfugl er på randen af udryddelse i DK i dag,
da de lysåbne områder i skoven, som arterne er afhængige af, gror til i græsser i rekordfart. De to
arter, men især Rødlig P., er i udpræget grad afhængige af et varmt mikroklima med violer, og de
har tidligere kunnet overleve alene i kraft af skovens lysåbne veje, blot der var violer, og arterne var
da også vidt udbredt i skove i det meste af landet. Men fra 1970'erne og især1980'erne begyndte det
at gå tilbage for dem (og andre af skovens sommerfugle også), og de forsvandt fra det ene
skovområde efter det andet, og i dag overlever Rødlig P. kun 'med det yderste af følehornene' i
mindre end en håndfuld skovområder på Sjælland og Lolland-Falster. Og det er altså ikke fordi,
man lige pludselig lavede helt om på måden, man drev skovene på! Det var pga. at skovvejene og
skovlysningerne af enhver art groede til i græsser, at Rødlig og siden også Brunlig
Perlemorsommerfugl forsvandt!
I de seneste årtier har Rødlig og Brunlig Perlemorsommerfugl alene overlevet i privat drevne skove,
hvor den ret intensive skovdrift hist og her havde held til at skabe et tilstrækkeligt flow af nye
lysninger/rydninger med violer i takt med at de lidt ældre rydninger groede til i græsser. Her kunne
arterne benytte rydningerne til æglægning i et par år eller tre, før de måtte finde nye yngleområder.
Tidligere ville sådanne rydninger kunne bruges i op til 5 år eller mere, før opvæksten i og omkring
rydningerne gjorde dem uegnede. De private skoves intensive skovdrift er således årsag til, at
arterne ikke for længst er uddøde i DK.
Kort sagt: Det er ikke skovdriften, der er ved at tage livet af skovens sommerfugle, det er kvælstof!
Og det er ikke ophør med skovdrift, der vil kunne holde liv i disse arter – det vil tværtimod være
den visse død for dem, hvis der ikke er en skovdrift, der løbende skaber nye smårydninger med
soleksponerede violer, som disse arter kan benytte til æglægning!
Hvad vi kan gøre.
Hvad truslen fra kvælstoffet angår generelt, så er vi både nødt til at angribe kilden og til at forsøge
at foretage en fjernelse af kvælstof fra prioriterede naturområder.
Der er i de senere år sket en reduktion i den kvælstofforurening, der stadig finder sted. Men der
ophobes fortsat kvælstof i naturen. De nære kilder er først og fremmest landbrugets svinehold. (Der
finder dog også langtransporteret forurening sted fra dette. Det manifesterer sig bl.a. ved, at det kan
måles i luften over DK, når der udbringes gylle på markerne i Holland, når vinden er fra den
retning.) Udover at reducere landbrugets svineproduktion, som er uholdbart stor, så må man
forlange, at al gylle forgasses inden udbringning. Dette vil samtidigt kunne producere naturgas, som
vil kunne anvendes til energi, og det vil nedbringe lugtgenerne for de omkringboende betragteligt.
Alt i alt en win-win situation.
Hvad man ellers kan gøre for at reducere udledning af kvælstofilter fra allehånde
forbrændingsprocesser, bør ligeledes gøres.
Hvad angår naturbevarelsen specifikt, vil det være mest effektivt at fjerne overskydende kvælstof
ved høslæt. Hvis et sådant skal udføres med hensyn og respekt for insekter og deres
ungdomsstadier, er det vigtigt, at det udføres efter nogle retningslinier såsom:

1: Det anvendte materiel bør være af en ikke-knusende slags!
Dels for at larver og pupper har en chance for at overleve og dels for at det afslåede kan fjernes.
Hvilket igen vil sige, at rotorklippere, slagleklippere og deslige er bandlyst!
2: Det anvendte materiel bør være så let som muligt!
Det er ligemeget for insekter og andre dyr, at de ikke bliver knust af en klinge, hvis de bliver mast
under et tungt hjul. Der findes materiel, som klipper vegetationen af (fingerklippere), og som ikke
vejer det store. Dertil kommer, at der kan sættes ekstra 'gitterhjul' i metal, der fordeler trykket, på
nogle modeller. Disse bør altid vælges.
3: Fjernelse af det afslåede kan være et problem, men er afgørende, hvis plejen skal give mening.
For hver gang man må overkøre et areal falder sandsynligheden for, at insektlarver m.m. overlever.
Derfor kan det være et vanskeligt valg, om man skal fjerne det afslåede i samme ombæring som
selve slåningen, eller om man skal lade det ligge og tørre et par dage, så larver m.m. kan forlade det
afslåede.
Benytter man let materiel med de ovennævnte trykfordelere, gør det ikke så meget, hvis man skal
køre en ekstra omgang på et areal, og i så fald vil det være bedst at indsamle det afslåede i en senere
arbejdsgang. Det samme gør sig gældende, hvis arealet kan nås uden, at man skal køre på det. F.eks.
hvis det kan nås med en arm fra en vej.
3: Slæt-tidspunktet bør vælges med respekt for de sjældnere arter, som måtte ønskes
beskyttet/bevaret. Der må altså meget gerne nogle sagkyndige med på råd, hvor det ikke blot er
vejkanter og -skråninger, der plejes. Der bør som hovedregel foretages en undersøgelse af, hvad
arealet er levested for forud for enhver pleje. Et slæt i september-oktober vil i reglen være bedst for
insektlarver.
4: Hvor der er tale om større arealer med sjældne arter, vil det være bedst, hvis man udover
ovennævnte dispositioner desuden foretager pleje/slåning i mosaik, hvor der kun foretages slæt på
et del-område fra år til år. Man kan dele et areal op i et antal underområder, der plejes på skift i en
turnus over f.eks. 3 år. Det vil give optimale overlevelsesmuligheder for de sjældne arter, der måtte
være.
Et alternativ til mekanisk pleje er naturligvis græssende dyr. Men det er min erfaring, at man ikke er
i stand til at styre en afgræsning, der tager tilstrækkeligt hensyn til insektlivet. Den afgræsning, der
ses foretaget, er stort set altid alt-alt for voldsom for insekterne, og jeg har til gode at se et afgræsset
areal, der blot tilnærmelsesvist rummer det liv, der tidligere har været der. I de fleste tilfælde ser jeg
rene katastrofer!
For insektlivet er det ligegyldigt, om de bliver skygget ud af opvoksende græs og Rynkerose, eller
om de bliver trampet på eller spist af en ko. Helt fjollet bliver det, når, som jeg har set det skiltet,
det proklameres, at 'arealet afgræsses for at bekæmpe Rynkerose og fremme de oprindelige vilde
planter', og man så kan se, at køerne omhyggeligt undgår rosen (udover af og til omhyggeligt at
plukke et modent hyben), men at de til gengæld har ædt al anden vegetation og trampet det hele
fladt!
Afgræsning er kun et brugbart alternativ, hvis der er tale om en nøje afstemt, ekstensiv
helårsgræsning – uden tilskudsfodring!
Den afgræsning, der kaldes naturpleje i dagens Danmark, gør mere skade end gavn!
Landsparing eller landsharing.
Jeg er tilhænger af landsharing. Jeg tror ikke på, at vi kan få den natur tilbage, som var engang,
gennem landsparing. Den er i varierende grad påvirket/ødelagt af kvælstof, og jeg tænker, at vi får
et afgræsset men artsfattigt landskab. En prærie? Det er tankevækkende, at vi helt op i 1960'erne
stadig havde en meget rig natur målt på bl.a. sommerfugle. Tilbagegangen accelererede først for

alvor fra 1970'erne og frem. Det er derfor besynderligt, at man i fremtrædende biologkredse har
travlt med at skyde på skovbruget, der mig bekendt ikke har undergået de store ændringer i denne
periode. Det har landbruget derimod.
Indtil Marshall-hjælpen forandrede landbruget og hele det landskab, der var dengang, var insektlivet
i det store og hele intakt. Der er som nævnt også andre faktorer, der har medvirket til den
voldsomme forarmelse, som vi har set i det seneste halvt hundrede år, men landbrugets
intensivering og den deraf følgende forarmelse af landbrugslandet er nok den største enkeltårsag.
Hvis vi skulle gøre os håb om at få noget af den forsvundne natur tilbage, er det min opfattelse, at vi
skal have et ikke-svinende giftfrit landbrug. Et økologisk landbrug kort og godt. Suppleret med
genskabelse af levende hegn og vandløb og allehånde habitater.
Og vi skulle stoppe vores frisering og sterilisering af vore omgivelser generelt. Invitere naturen
tilbage i vore nære omgivelser. Landsharing!
Specielt hvad angår Rødlig Perlemorsommerfugl.
Rødlig Perlemorsommerfugl lægger æg på violer i skovlysninger. Af hensyn til dens specielle
livscyklus, hvor larverne overvintrer i det visne løv og kommer frem igen i det tidlige forår, når den
første forårssol opvarmer skovbunden, er det alfa og omega for arten, at skovbunden og violerne
står uden anden skyggende opvækst, så den er i stand til at opretholde en tilstrækkelig temperatur,
selvom det kun er februar eller marts måned.
Der er foretaget omfattende undersøgelser af arten – også af undertegnede – og det er påvist, at
violerne skal stå helt fri for anden opvækst, for at arten finder dem brugbare. Violer, der står i lukket
vegetation, benyttes ganske enkelt ikke. Heller ikke selvom denne vegetation er nok så nedgræsset
eller slået. Hvilket altså betyder, at det ikke vil hjælpe denne art, om man udsætter nok så mange
græssere til at holde vegetationen i ave i et urørt-skov-projekt!
Hvordan bevare Rødlig Perlemorsommerfugl.
Det eneste, der vil kunne hjælpe Rødlig Perlemorsommerfugl til fortsat at være at finde i danske
skove, vil være en tillempet udgave af 'naturnær skovdrift'.
Man skal målrettet skabe smålysninger i et relativt tæt mønster i lysåbne skovområder. Og der skal
foretages nye smårydninger hvert år. Om fornødent suppleres med udsåning af violfrø.
På sigt vil man måske så kunne bevare arten alene gennem en fornuftig drift a la naturnær skovdrift.
Blot man altså sørger for, at der hele tiden skabes nye smålysninger indenfor et overskueligt
geografisk område.
Det vil en række andre sommerfuglearter og andre insekter i øvrigt også kunne have stor fordel af.
Derimod vil den urørte skov, som så mange biologer for tiden råber på, være den sikre død for
denne art.
Afslutningsvis.
For min skyld kan vi gerne få noget mere urørt skov. Men det skal altså ikke være der, hvor Rødlig
Perlemorsommerfugl og andre nærtstående arter har deres sidste levesteder!
Og lad os så for pokker få stoppet motorklipperne og giftspredningen og invitere naturen tilbage i
vore omgivelser!
Det var foreløbigt ordene, tak.
Med venlig hilsen
Thomas Møller
biologuddannet sommerfugleentusiast med specialeprojekt omkring Rødlig Perlemorsommerfugl
og desuden gammel nok til at kunne se forskellen fra 1950-60'erne og til nu.

