
 

Sommerfugle i Vejen Kommune – almindelige og truede 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sommerfugle i  

Vejen Kommune 

<< De mest almidelige 

sommerfugle herover 

<< Herunder sjældne 

sommerfugle i Vejen 

Kommue – i fare for at 

uddø fra den danske natur. 

Lad os passe på dem alle! 

 

 

 

Dagpåfugleøje                                            Almindelig blåfugl                          Stor Kålsommerfugl                                                   Skovblåfugl           Storplettet            Stor Bredpande  

       Perlemorssommerfugl   

Lille Kålsommerfugl     Citronsommerfugl                          Admiral                                                                   Lille Ildfugl                                  Græsrandøje                     Grønåret  Kålsommerfugl 

          

Aurora                               Tidselsommerfugl                                      Engrandøje                                                               Nældens Takvinge 

Moseperlemorssommerfugl                         Spættet Bredpande                        Moserandøje                     Violetrandet Ildfugl 

Bølleblåfugl                      Isblåfugl                Ensianblåfugl   Engblåfugl 



Sommerfugle i Vejen kommune med flyvetid og værtsplanter  
(generalister, der har tilpasset sig kulturlandskabet) 

Art  Flyvetid Værtsplanter 
Aurora Maj Løgkarse, engkarse, rucola, judaspenge, gåsemad, kalkkarse, tårnurt og mange andre korsblomstrede 

Grønåret kålsommerfugl Maj - oktober Løgkarse, engkarse, rucola, strandsennep og mange andre korsblomstrede 

Stor kålsommerfugl Maj - oktober Kål, tallerkensmækkere og andre korsblomstrede 

Lille kålsommerfugl Maj - oktober Kål, tallerkensmækkere og andre korsblomstrede 

Citronsommerfugl Marts – juni og juli - oktober Tørst og vrietorn 

Storplettet perlemorssommerfugl Maj - september Stedmoderblomster 

Almindelig blåfugl Maj - september Kællingetand, humlesneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, rundbælg, stenkløver og andre 
ærteblomstrede 

Lille ildfugl Maj - oktober Almindelig syre, rødknæ og andre arter af skræppe 

Tidselsommerfugl Maj – september - overvintrer ikke i DK Tidsler, brændenælde, slangehoved, bynke og mere end 100 andre arter 

Dagpåfugleøje Marts - oktober Brændenælder 

Admiral Maj - november Brændenælder 

Nældens takvinge Marts - oktober Brændenælder 

Græsrandøje Juli - august Rapgræs, hvene, rød svingel og andre græsser 

Engrandøje juli Hundegræs, rapgræs, rød svingel og andre græsser 

Stor bredpande Maj - juli Hundegræs, bjergrørhvene, engrottehale og andre græsser 

 

Sommerfugle, truede, i Vejen kommune 
Opdyrkning og dræning af moser, samt gødning af enge og overdrev truer bestanden. Det er arter, som det vil være endog meget svært at tiltrække i almindelige haver. Det vil kræve større 

genopretningsprojekter at fremme disse arter. De har tidligere været mere udbredte, men findes nu kun på gode naturlokaliteter som Klelund plantage, Holme ådal og ved Bække. 

 

 

Art 
  

Flyvetid Levested Værtsplanter 

Spættet bredpande April - juni Blomsterrige overdrev, heder, skovlandskaber Potentil (flere arter), agermåne, skovjordbær 
 

Moseperlemorsommerfugl Juni - juli Hedemoser Tranebær 
 

Moserandøje Juni - juli Hedemoser Kæruld 
 

Violetrandet ildfugl Juni - juli Blomsterrige enge og overdrev Alm. syre, rødknæ og måske andre arter af skræppe 
 

Ensianblåfugl Juli Hedemoser Frøanlæg af klokkeensian og fodres siden af stikmyren Myrmica ruginodis under jorden 

Engblåfugl Juni - juli Blomsterrige enge og overdrev Rødkløver, bugtet kløver, harekløver, engelskgræs 
 

Isblåfugl Juni - juli Blomsterrige enge og overdrev Musevikke, gul fladbælg 
 

Bølleblåfugl Juni - juli Hedemoser Mosebølle og tranebær 
 


