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Atlasprojektets sidste år
Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle III (ADD III) kører i 2019-2023 og er dermed 
nu gået ind i sit sidste år.

Kigger vi tilbage i historien, blev den første atlaskortlægning af dagsommerfugle 
gennemført i 1990-1993 af Michael Stoltze og en lang række frivillige observatører. 
Projektet var den første landsdækkende kortlægning at dagsommerfuglenes udbredelse 
og viste, at ud af i alt 73 ynglende arter af dagsommerfugle var ni uddøde i løbet af det 
seneste århundrede, mens omkring 25 arter enten var tæt på udryddelse eller i generel 
tilbagegang. 

Dagsommerfugle er fremragende generelle indikatorer for naturens tilstand, og når 34 ud 
af 73 dagsommerfugle enten var uddøde eller i tilbagegang, var det et mål for, at naturen 
allerede i 1993 havde det skidt og at insekternes levesteder var ved at forsvinde.

    

Deltag i slutspurten i 2023

Omkring 20 år efter var tiden moden til at følge op på projektet og Naturbasen og 
Naturhistorisk Museum i Aarhus lancerede Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle II 
(ADD II) som kørte i 2014-2018. I løbet af ADD II kunne vi se på data, at der i løbet af få år 
skete store ændringer i dagsommerfuglefaunaen. Eksempelvis forsvandt 1/3 af 
bestandene for syv rødlistede arter på Sjælland mellem 2014 og 2018 og vi kunne se, at 
sommerfuglene responderede kraftigt på klimaet, som eksempelvis i den ekstreme tørre 
sommer 2018, hvor flere lokale bestande af dagsommerfuglearter forsvandt.

Da projektet var ved at løbe ud i slutningen af 2018, besluttede vi at der var god mening i 
at fortsætte og dokumentere de accelererende ændringer i dagsommerfuglenes 
udbredelser, og vi igangsatte derfor Atlasprojektet Danske Dagsommerfugle III (ADD III) 
som løber i perioden 2019-2023. 

NATURBASEN - ADD III 2



Når vi når hen til 1. januar 2024, har vi i alt indsamlet 10 års data i Atlas II og Atlas III. 
Vores plan er at samle de to atlasperioder i en bogudgivelse, med planlagt udgivelse i 
slutningen af 2024. Bogen vil dels beskrive resultaterne for de enkelte arter og beskrive de 
store ændringer der er sket med dagsommerfuglenes udbredelser over en 30-årig periode 
mellem 1993-2023

Året 2023 vil således være året, hvor de sidste huller i kortlægningen skal fyldes ud, 
hvilket vi meget håber, I vil hjælpe med til. Man deltager ved at indberette sin fund på 
Naturbasens hjemmeside  eller via Naturbasens App. Alle foreløbige resultater kan ses på 
www.sommerfugleatlas.dk, herunder hvilke arter, der bør eftersøges i hvert kvadrat.

Med ønske om et rigtig godt år med dagsommerfugle
Thomas Eske Holm & Morten DD Hansen
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