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Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i 
Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 
  
Hallvard Holtung  
Oslo 4. februar 2012  

Innledning  

Under kartleggingen av prikkrutevinge på Rauer 1. juni 2011 sammen med Roald Bengtson, gikk jeg 
en ”vestre rute” på øya. Med unntak av ett individ fra enga ved Kapteinsgården som Roald Bengtson 
observerte, er alle observasjonene gjort av undertegnede. Ingen av de andre lokalitetene er besøkt 
av Roald. Jeg har ikke notert ned prikkrutevinger som Roald og jeg så på vei tilbake. Disse er i hans 
notater. Han hadde rundt 10 individer som ikke overlappet med mine, og vi hadde følgelig til 
sammen over 40 prikkrutevinger i løpet av dagen. 
 
Kommentar til antallet: Jeg har beregnet minimum enten som individer jeg har sett samtidig, eller 
som har vært så langt fra hverandre på kort tid at det må dreie seg om forskjellige individer.  
 
Kommentar til tidspunktene: Dette er tidspunkter jeg har lagret på min GPS, som regel har jeg lagret 
lokaliteten etter å ha kartlagt individene der. Dette sier ikke noe om hvor lenge jeg har besøkt hver 
lokalitet.  

Lokaliteter og resultater  

Under følger en oppsummering av de lokalitetene der jeg observerte prikkrutevinge på min vestlige 
rute. Hver lokalitet er gjengitt med navn, UTM -koordinat med MGRS-notasjon, og eventuelt 
bildehenvisning i fet skrift. Navnene er basert på eksisterende stedsnavn, eller navn på forsvarets 
bygninger. Under dette angir jeg antall observerte prikkrutevinger, og deretter en kort beskrivelse og 
eventuelle kommentarer til lokaliteten.  
Etter dette, følger tabell, kart, og bilder som oppsummerer og illustrerer resultatene av 
kartleggingen.  
 
Til slutt i dokumentet kommer et tillegg med oppsummering av observasjoner gjort 5. juni 2010, 
med egne bilder og figurer. 
 
Kapteinsgården  32V NL 96676 66195 Bilde 1  
4 individer sett kl 10:00 1 innfanget og fotografert, se bildene 2-3.  
 
Liten tørreng på nordsiden av hus (Kapteinsgården). Meget stor tetthet av karminspinner. Dette er 
den eneste lokaliteten Roald og jeg undersøkte sammen.  
 
Garasjene  32V NL 96602 66285  
5 individer sett samtidig kl 10:15  
 
Tørrbakke på østside av veien mot verksted, lager og fotballbanen. Dette var en meget god lokalitet 
med stor flygeaktivitet. Det reelle antallet prikkrutevinger er nok mye høyere enn 
minimumsestimatet her.  
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Verkstedet 32V NL 96516 66325 Bilde 4  
7 individer spredt rundt kl 10:41  
 
Område med flere plener, enger og andre småarealer rundt verksted og lagerbygg. Store 
uoversiktlige områder med mange individer flygende mellom småarealene. Også her er nok det 
reelle antallet mye større enn mitt minimumsestimat.  
 
Fotballbanen 32V NL 96553 66493 Bilde 5  
2 individer sett i utkanten kl 10:52  
Gjengrodd fotballbane på østsiden av veien, som har mulig potensial som tørrbakke på et senere 
suksesjonstrinn. De fleste sommerfuglene befant seg på tørrbakker i utkanten av banen.  
 
Vest for Toftesletta 32V NL 96465 66631  
2 individer sett samtidig kl 11:01  
 
Tørrbakker omtrent der den vestlige veien slutter.  
 
Øst for Svarteberget 32V NL 96302 66984  
1 individ sett kl 11:10  
 
Det siste individet som ble sett på vei nordover. Det ble ikke observert prikkrutevinge i området vest 
for ”hovedveien” nord for dette punktet. I dette området skifter landskapet karakter, og blir mer 
gjengrodd. Det er vanskelig å avgjøre at dette skyldes at det er fuktigere i dette området, eller om 
det er lengre tid siden området ble ”forstyrret” her enn i de mer bebygde områdene lenger sør. Det 
er allikevel tenkelig at det finnes fine lokaliteter i tørre områder ut mot strandkanten vest på øya. 
Forfatningen i de gjengrodde områdene fremgår av bilde 6.  
 
Sandtaket 32V NL 96786 68598 Bilde 7  
2 individer på forskjellige steder kl 12:40  
 
Et skrint og åpent område langs ”hovedveien” og langt nord på øya, som ikke er et sandtak, men 
øvelsesområde for stridsvogner og lignende. Her finnes det åpne sandvoller, som glir over i 
strandfuruskog i området ned mot Paradisbukta. Prikkrutevinge og karminspinner flyr i de mer 
frodige områdene langs veien.  
 
Skytebanen 32V NL 96997 68775 Bilde 8  
9 individer på forskjellige steder, hvorav 2 innsamlet til NHM kl 12:50  
 
"Skytebanen" er en noe upresis betegnelse på området nord for sandtaket, der vegetasjonen blir 
rikere, og frem til området rundt standplass for skytebanen. Dette området er rikt på prikkrutevinge 
og sommerfugler generelt. Så vidt meg bekjent er dette de første registreringene av prikkrutevinge 
nord på Rauer. Området mellom standplassen og blinkene på skytebanen er en smal innsnevring 
med rullestein, grus og spredt buskvegetasjon. Det var svært få sommerfugler i dette området. 
Området sees godt på bilde 8.  
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Tabell 1 Minimum antall observerte individer av prikkrutevinge på de besøkte lokalitetene 1. juni 

2011  

Lokalitet 
UTM -koordinat  
(MGRS, WGS 84) antall innsamlet 

Kapteinsgården 32V NL 96676 66195 4   

Garasjene 32V NL 96602 66285 5   

Verkstedet 32V NL 96516 66325 7   

Fotballbanen 32V NL 96553 66493 2   

V. for Toftesletta 32V NL 96465 66631 2   

Ø. for Svarteberget 32V NL 96302 66984 1   

Sandtaket 32V NL 96786 68598 2   

Skytebanen 32V NL 96997 68775 9 2 

    
Sum 32 
ind.   
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Figur 1 Kart over lokalitetene omtalt i denne rapporten 
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Figur 2 Kart med de mest sentrale stedsnavn og bygninger på Rauer. Basert på opplysninger fra 

Bestyrer Thorvaldsen på Rauøy fort.   
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Bilde 1 Lokaliteten Kapteinsgården En liten tørreng med stor tetthet av prikkrutevinge, i tilknytning til 
et av byggene på Rauer.  

 
Bilde 2 Prikkrutevinge ved Kapteinsgården fotografert etter oppbevaring og nedkjøling i dramsglass  
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 Bilde 3 Samme individ som på Bilde 2 fotografert ovenfra 

Bilde 4 Lokaliteten Verkstedet. Bildet er tatt sørover. På engene rundt dette bygget var det stor 
flygeaktivitet av prikkrutevinge.  
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Bilde 5 Lokaliteten Fotballbanen. Prikkrutevingene som ble observert her holdt seg til tørrbakkene 
rundt banen.  

 
Bilde 6 Representativt bilde for de vestlige områdene midt på øya. Her er det et stort oppslag av 
rogn, og sommerfugltettheten er mye lavere enn i områdene lenger sør, eller lenger øst. 
Prikkrutevinge ble ikke observert her.  
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Bilde 7 Lokaliteten "Sandtaket". Bildet er tatt mot nord i overgangen til standplass for skytebanen, se 
også bilde 8.  

 

Bilde 8 Skytebanen fotografert fra nord mot sør. Området med størst tetthet av prikkrutevinge er de 

grønne engene rundt standplass for skytebanen, bakerst i bildet. 
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Tillegg: Oppsummering av egne observasjoner av prikkrutevinge på 

Rauer 5. juni 2010 

På SABIMAs kartleggingstur til Rauer 5. juni 2010, som jeg arrangerte, ble det gjort svært mange funn 

av prikkrutevinge av en rekke forskjellige observatører. Det må ha dreid seg om minimum 100 

individer. Detaljer for disse kan sees på Artsobservasjoner. På denne turen gikk jeg en østre rute på 

øya, fra Kaia til Fjellsbergtangen. Jeg gjorde ikke så nøyaktige tellinger av antall prikkrutevinge som i 

2011, men fikk allikevel et inntrykk av hvilke områder som var spesielt lovende, og hadde stor tetthet 

av prikkrutevinge.  

Lokaliteten ”Tørkestativet” (bilde 1) er den eneste som ble undersøkt på begge turene. Her var det 

enda høyere tetthet av prikkrutevinge i 2010 enn 2011, og det var også en høyere andel parende 

individer i 2010 enn 2011. Dette kan antyde at klekkingen var kommet lenger 5. juni 2010 enn 1. juni 

2011. Turen i 2010 fant sted etter en uke med varmt og solrikt vær i området.  

Ved tørrengene langs hovedveien fra Kapteinsgården til Depoet var det stor tetthet og aktivitet av 

prikkrutevinge. Det samme gjelder for tørrengene rundt bunkersene på tangen øst ved Bogen. På de 

store frodige (gjødslede?) engene øst for veien nord for bygningene (Brakke 91 og 93) ved Bogenlia 

(bilde 9) var det kun noen få prikkrutevinger å se. På turen tilbake mot kaia på ettermiddagen, da 

været hadde slått om til overskyet, så jeg flere prikkrutevinger som hvilte i vegetasjonen. På bilde 10, 

er 5 (lite sky) individer fotografert på engtjæreblom i dette området. I samme periode var det så godt 

som ingen prikkrutevinger å se på tørrengene der de fløy i store mengder tidligere på dagen.   

Videre nord forbi dammen langs hovedveien, og vest for Fjellsbergtangen naturreservat, finnes det 

fine tørrenger der forsvaret har hatt treningsbaner og hinderløyper.  I dette området var det også 

stor tetthet av prikkrutevinger. Skjøtsel ser ut til å være påkrevd for å hindre disse engene fra å gro 

igjen i løpet av få år. En del små grantrær er i ferd med å gro opp på engene (bilde 11), noe som vil 

bety slutten for området som prikkrutevingelokalitet. Det vokste også lupiner på disse engene. 

I figur 2 viser jeg rutene jeg fulgte på Rauer den 1. juni 2011 (rød strek) og 5. juni 2010 (blå strek).  

I figur 3 har jeg laget en enkel oversikt over mitt inntrykk av utbredelse og tetthet av prikkrutevinge 

på Rauer. Gule områder er der det flyr et og annet individ, mens de røde områdene er der tettheten 

av prikkrutevinge er særlig stor. Jeg har ikke vært utenfor de tykke svarte strekene i kartet i aktuell 

flygetid for prikkrutevinge.  
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Bilde 9 I området sør for Fjellsbergtangen ligger det store engområder. Dette er ikke typiske 

tørrenger. Prikkrutevinge var ikke spesielt tallrik her, men hvilte i vegetasjonen her på ettermiddagen 

(se også bilde 10).  

 

Bilde 10 Hele 5 individer av prikkrutevinge hviler på engtjæreblom på de store engene sør for 

Fjellsbergtangen 5. juni 2010. 
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Bilde 11 Tørrengene langs veien vest for Fjellsbergtangen hadde høy tetthet av prikkrutevinger, men 

trues av gjengroing og spredning av gran. 
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Figur 2. Kart over rutene jeg fulgte 1. juni 2011 (rødt) og 5. juni 2010 (blått) 
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Figur 3. Kart over utbredelsen av prikkrutevinge basert på egne observasjoner i 2010 og 2011. Gule 

områder er der det flyr et og annet individ, mens de røde områdene er der tettheten av 

prikkrutevinge er særlig stor. Jeg har ikke gjort observasjoner på Rauertangen (sør) eller Rauerkalven 

(Nord). 


