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Förord 

Dagfjärilar har uppmärksammats mycket på senare år. Genom bl. a. nya fälthand-
böcker och rapportsystemet Artportalen har fler fått upp ögonen för denna färg-
starka djurgrupp. Dessutom har det kommit rapporter om oroande minskningar 
hos dagfjärilarna, något som gjort det angeläget att följa utvecklingen. 

När Länsstyrelsen för ett par år sedan fick uppdraget att revidera sitt program för 
miljöövervakning i länet pekades dagfjärilar ut som lämpliga att övervaka. Det är 
bakgrunden till att Länsstyrelsen på försök genomförde övervakning av dagfjärilar 
våren och sommaren 2009.    

Samtidigt växer dagfjärilsövervakning fram på andra håll, bl. a. inom Nationell 
inventering av Landskapet i Sverige (NILS), inom uppföljning av skyddade na-
turområden och i ett nytt nationellt program lett av Lunds Universitet där frivilliga 
inventerar helt ideellt, t ex hemma i närmiljön. En orsak till denna utveckling är 
att dagfjärilarna av flera skäl är lämpliga som indikatorer på förändringar i miljön. 

I denna rapport, som ingår i Länsstyrelsens rapportserie, beskrivs resultat och er-
farenheter från 2009. Rapporten är skriven av Nina Söderström som ansvarade för 
planering och samordning av inventeringen. Länsstyrelsen vill också rikta ett stort 
tack till de inventerare som utförde fältarbetet: Bo Eriksson, Kjetil Jensen, Hans E 
Larsson, Björn Löf, Sten-Ove Sandell, Jan Thornell, Lennart Urby och Bengt 
Wendel.   

Dagfjärilsövervakningen 2009 finansierades med statliga medel för regional mil-
jöövervakning och även fältsäsongen 2010 genomförs övervakningen på detta 
sätt. Därefter avser Länsstyrelsen ta ställning till om det finns möjlighet att per-
manenta verksamheten.  

Västerås i augusti 2010  

 

 

Anna Olofsson  Per Hedenbo 
enhetschef,   handläggare 
Naturvårdsenheten  miljöövervakning 
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Sammanfattning 

Eftersom de reagerar snabbt på förändringar i miljön och är förhållandevis lätta att 
artbestämma är dagfjärilar en intressant grupp av övervaka. Flera sådana projekt 
har på senare år startat och planeras starta i Sverige. Länsstyrelsen i Västmanlands 
län genomförde under 2009 på försök en volontärbaserad form av linjeinventering 
längs s. k. slingor, indelade efter omgivande naturtyper. 

8 stycken slingor fördelade på 4 kommuner inventerades vid 3 tillfällen. Alla dag-
fjärilar som observerades inom 5 m från inventeraren registrerades i ett protokoll. 
Totalt gav inventeringen 1219 fjärilsobservationer av vilka 1144 kunde bestäm-
mas till art. 49 arter observerades, bl. a. en som inte noterats i länet sedan 1980-
talet (gullvivefjäril). Art- och individrikaste familj var praktfjärilar där bl a nässel-
fjäril och gräsfjärilar ingår. 

Inventeringsslingorna var fördelade på 13 olika naturtypskombinationer med väg-
ren som den vanligaste (3,2 km av totalt 20,5). Vägren var också den naturtyp 
som uppvisade flest arter, 37 st. 

De åtta inventerarna fick även ge sin bild av hur arbetet fungerat i form av en en-
kät. Förberedelser och artbestämning fungerade bra för de flesta, men vissa ansåg 
att det var svårt att hinna med de olika fjärilarna längs slingan. Fler inventerings-
besök per säsong bedömdes inte som realistiskt av de flesta. (En mer fullständig 
variant av metoden omfattar 7 inventeringar per säsong.)  
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1 Inledning 

Insekter är den artrikaste organismgruppen och är därför lämpliga att följa för att 
studera förändringar i den biologiska mångfalden. Av insekterna är dagfjärilar 
troligen den bäst studera insektsgruppen då de är lätta att artbestämma och all-
mänheten känner till dem. Dagfjärilar har korta livscykler och många arter har 
speciella miljökrav. Sker det förändringar i habitat och klimat reagerar de därför 
snabbt och av denna anledning är fjärilar lämpliga att övervaka i syftet att bl. a.: 

 Studera förändringar i arternas utbredning och numerär 

 Därigenom upptäcka förändringar i naturtypernas kvaliteter 

 Öka kunskapen om hur dagfjärilsfaunan påverkas av markanvändning 

 Öka kunskapen om hur dagfjärilsfaunan påverkas av klimatförändringarna 

Inventeringen är en förstudie för att testa dels metodiken men även samarbetsfor-
men. Den metodik som vi valt är slingor som volontärer från Västmanlands Or-
nitologiska förening och Västmanland-Dalarnas entomologiska förening invente-
rat. Slingorna är belägna i fyra av länets tio kommuner (fig.1). 

Länsstyrelsen i Östergötland har föreslagit en långsiktig volontärbaserad övervak-
ning av fjärilar. En fördjupad utredning och förslag till volontärbaserad dagfjärils-
övervakning har sedan tagits fram av Markus Franzén vid Lunds universitet 
(opublicerad rapport till Naturvårdsverket). Naturvårdsverket avser att under 2010 
påbörja nationell övervakning av dagfjärilar.  

Övervakningen i Västmanlands län sker inom arbetet med regional miljöövervak-
ning som bl.a. beskriver och värderar tillståndet i miljön, ger underlag för upp-
följning av regionala och nationella miljömål, identifierar regionala hotbilder för 
att informera allmänhet och övriga intressenter samt följa upp om vidtagna åtgär-
der leder till avsedd förbättring av miljön.  

Denna rapport sammanställer inventeringen 2009 samt utvärderar metodiken, det 
senare intressant eftersom det var första gången inventeringen genomfördes i lä-
net.  
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2 Metodik 

Metoden som valts från Franzéns rapport (se ovan) är en 1-3 km lång slinga som 
börjar och slutar på samma ställe. Flera europeiska länder har använt sig av denna 
metod. Anledningen att vi valde denna metod är att man får in flera naturtyper och 
därmed möjlighet att se flera olika arter, men den är ändå inte så tidskrävande.  

Fig. 1. Översiktskarta med alla slingor.  

Slingan besöks vid tre tillfällen där det första sker mellan 20-31 maj, det andra i 
början av juli och det sista i mitten av juli. Inventeringen sker dagtid där vädret 
ska vara solig, minst 17°C, svag vind (max 8 m/s). Slingan kan följa vägar, stigar 
etc. och innefatta gräsmarker, vägrenar, sydsluttningar, bryn, kantzoner, kraftled-
ningsgator, våtmarker eller hyggen. Exempel på slinga kan ses i fig.2. De olika 
slingorna är indelade i sektioner efter naturtyp för att kunna följa artsammansätt-
ningen av fjärilar för varje naturtyp. Inventeraren noterar alla fjärilar inom 5 m 
avstånd. 

Inventeringsresultaten tillsammans med en karta med slingan inritad (indelad i 
olika naturtyper) skickas in till Länsstyrelsen i Västmanland. Alla slingor finns 
med i bilaga 2.  

De två andra metoderna i Franzens utredning innebär  

1) att inventeraren går längs flera parallella linjer (s. k. transekter) i enhetliga om-
råden. Detta är tidskrävande och då vår inventering i huvudsak är volontärbaserad 
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(enbart milersättning utgår) anser vi det svårt att kräva att inventerarna gör detta 
utan lön.  

2) att inventeraren övervakar ett mindre, enhetligt område under 15 min, punktin-
ventering. Flera områden med olika naturtyper kan väljas men övervaknings-
punkterna bör vara minst 500 m från varandra. Denna metodik är  väldigt enkel 
och kan utföras med mycket begränsad insats (t.ex. på en villatomt). 
 

  
Fig. 2. Exempel på de olika metodikerna. S1-S4 är slingan vilken är den metod vi använt. 
L1-L8 är de parallella linjer i ett enhetligt område. 
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3 Resultat 

Under övervakningssäsongen gjordes totalt 1219 fjärilsobservationer. 75 stycken 
av dessa kunde enbart bestämdes till artpar eller artgrupp. De övriga fördelade sig 
på 49 arter. Den grupp fjärilar som blev individ- och artrikast var praktfjärilarna 
och dit hör bl.a. pärlemorfjärilar, se tabell 1. En detaljerad tabell över alla obser-
verade arter finns i bilaga 1. De arter som varit vanligast förekommande är raps-
fjäril och luktgräsfjäril som ingår i de två familjer som också varit vanligast före-
kommande.  

Tabell 1. Fynd av fjärilar i de olika familjerna.  

Familj Antal individer Antal arter 

Tjockhuvuden 129 5 

Riddarfjärilar 2 1 

Vitfjärilar 291 7 

Juvelvingar 148 13 

Praktfjärilar 649 23 

Totalt 1219 49 

 
Totalt omfattar de åtta inventerade slingorna en sträcka på drygt 20 km, fördelat 
på kommunerna Norberg, Surahammar, Hallstahammar och Västerås. Många av 
slingorna går i olika kombinationer av skog och öppen mark, d v s i bryn (se fig 
3). Det kanske mest intressanta fyndet är gullvivefjäril som nu återfunnits på 
Ängsö. Det senaste fyndet innan dess gjordes på 1980-talet.  
 
Vid jämförelse mellan naturtyper (se tabell 2) kan man konstatera att vägrenar är 
den naturtyp som gett de flesta fjärilsobservationerna både vad gäller antal indivi-
der och antal arter. Dock är det även den naturtyp som inventerats i störst ut-
sträckning – drygt 3 km. Även åker, äng och skog är välrepresenterade avseende 
artsammansättning.  
 
Tabell 2. Antal fynd i de olika naturtyperna.  

Naturtyp Inventerad längd 
(km) 

Antal individer Antal arter 

Bete 2,3 26 11 

Hygge 1,7 87 20 

Skog 2,6 155 28 

Vägren 3,2 391 37 

Äng 1,7 114 25 
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Åker 1,9 147 26 

Bete/skog 1,1 52 12 

Bete/åker 0,5 20 6 

Bete/äng 0,6 35 8 

Hygge/skog 1,0 28 8 

Skog/åker 2,2 104 21 

Skog/äng 1,3 24 9 

Åker/äng 0,3 36 8 

Samtliga naturtyper 20,5 1219 49 

 
.  
 
 

Inventerade naturtyper
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Figur 3. Längder av alla naturtyper som har inventerats.  
 
De data som samlats in är delvis införda i ArtPortalen. I framtiden finns förhopp-
ningar att även linjer kan föras in i ArtPortalen, och därmed arter man hittat längs 
linjerna. När detta sker kommer troligen fjärilsfynden läggas in i mån av tid.  
Alla resultat är sammanställda i en exceltabell som finns tillgänglig för alla som 
arbetar på Länsstyrelsen och kan användas i olika typer av naturvårdsarbete. De 
finns dessutom som bilaga 1 i denna rapport. 
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3.1  Gullvivefjäril 
Fyndet av Gullvivefjäril på Ängsö är mycket intressant. Arten är rödlistad som 
sårbar. Fjärilen flyger i maj-juni och lägger ägg på gullvivan. Larven äter sedan av 
gullvivan och förpuppningen sker i augusti varpå den övervintrar som puppa.  

Studier som gjorts i Östergötland och England har visat att fjärilen verkar välja 
blommor med stora blad och stora plantor för äggläggning. Närheten till andra 
gullvivor verkar också väsentlig, helst c:a 10 gullvivor/dm2. Grässvålen bör vara 
hög (15-25 cm), 60% av äggläggningen syntes där grässvålen var 10-20 cm. Arten 
missgynnas av fårbete, varvid sent bete med 4-årsrotation är att föredra. Den 
vuxna fjärilen föredrar soliga och skyddade gläntor och honan kan sprida sig 
>250.  
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4 Utvärdering av metodik 

Eftersom övervakningen gjordes för första gången har en utvärdering känts 
mycket viktig, och den genomfördes bl. a. genom en enkät till inventerarna (bi-
laga 3). Det som inventerarna tyckt fungerat bäst är att dela in i sektioner. Att 
detta kändes lätt berodde troligen på att det lämnades helt fritt till inventeraren att 
namnge naturtypen. Vid sammanställningen av alla inventeringsdata blev detta 
lite tidsödande då olika inventerare benämnt samma naturtyp med olika ord. I 
framtiden kommer det sannolikt att göras en lista med förbestämda naturtyper, 
exempelvis följande: gräsmark, barrskog, blandskog, hygge, lövskog, sankmark, 
vägren och åker.  

0
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3

4

Förberedelserna för
övervakningen har

varit bra
organiserade

Det gick bra att dela
in i sektioner

Artbestämningen i fält
fungerade bra

Tidsåtgången/tempot
var realistiskt

Flera besök känns
realistiskt även om

det är
volontärbaserat

A
n

ta
l s

v
a

r

5 - Instämmer helt

4

3

2

1 - Instämmer inte alls

Figur 4. Diagram över frågor och svar om metodiken och upplägget av övervakningen. 1 
(svart) betyder att man inte alls håller med och 5 (vit) att man håller med helt.  

Det har även framkommit önskemål om samarbete med Länsstyrelsen angående 
att ha ett område i ett naturreservat att regelbundet inventera. Ett liknande samar-
bete äger rum i Kalmar. Ett program för uppföljning av skyddade områden håller 
på att tas fram inom Länsstyrelsen och diskussioner om dagfjärilarnas plats i det 
pågår. Övervakningen av dagfjärilar på slingor kommer att bedrivas även 2010.  

En fråga som inte har tagits upp ännu gäller kvalitetssäkring genom granskning i 
efterhand av artfynden. Hittills har kvalitetssäkring fr. a. bedrivits genom att förse 
inventerarna med fälthandböcker och vid behov lån av fjärilshåvar. Våren 2010 
inbjuds inventerarna även till en kurs som anordnas av Länsstyrelsen i Östergöt-
land.   
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6 Bilagor 

6.1 Antal fynd av respektive art 
Bilaga 1. Antal fynd av respektive art längs övervakningsslingorna 2009. Familjernas 
färger anknyter till boken ”Dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län”.  

Namn  Familj Antal 
fynd 

Skogsvisslare Erynnis tages Tjockhuvuden 8 

Obestämd visslare  Tjockhuvuden 1 

Mindre tåtelsmygare Thymeolus  lineola Tjockhuvuden 81 

Silversmygare Hesperius comma Tjockhuvuden 1 

Ängssmygare Ochlodes sylvanus Tjockhuvuden 24 

Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus. silvicola Tjockhuvuden 14 

Makaonfjäril Papilio machaon Riddarfjärilar 2 

Kålfjäril Pieris brassicae Vitfjärilar 1 

Rovfjäril P. rapae Vitfjärilar 14 

Rapsfjäril P. napi Vitfjärilar 147 

Obestämd rov-/rapsfjäril P. rapae/napi Vitfjärilar 5 

Aurorafjäril Anthocaris cardamines Vitfjärilar 19 

Citronfjäril Gonepteryx rhamni Vitfjärilar 44 

Skogsvitvinge Leptidea sinapis Vitfjärilar 2 

Obestämd vitvinge  Vitfjärilar 58 

Svavelgul höfjäril Colias palaeno Vitfjärilar 1 

Ljungblåvinge Plebejus argus Juvelvingar 43 

Hedblåvinge P. idas Juvelvingar 3 

Obestämd ljung-/hedblåvinge P. argus/idas Juvelvingar 3 

Silverblåvinge Polyommatus amandus Juvelvingar 3 

Puktörneblåvinge P. icarus Juvelvingar 12 

Ängsblåvinge P. semiargus Juvelvingar 7 

Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Juvelvingar 9 

Mindre blåvinge Cupido minimus Juvelvingar 1 

Tosteblåvinge Celastrina argiolus Juvelvingar 17 

Obestämd blåvinge  Juvelvingar 3 

Gullvivefjäril Hamearis lucina Juvelvingar 1 

Mindre guldvinge Lycaena  phlaeas Juvelvingar 2 

Vitfläckig guldvinge L. virgaureae Juvelvingar 3 

Violettkantad guldvinge L. hippothoe Juvelvingar 1 

Grönsnabbvinge Callophrys rubi Juvelvingar 42 

Almsnabbvinge Satyrium w-album Juvelvingar 1 

Silverstreckad pärlemorfjäril  Argynnis paphia Praktfjärilar 18 

Ängspärlemorfjäril A. aglaja Praktfjärilar 8 

Skogspärlemorfjäril A. adippe Praktfjärilar 13 

Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene Praktfjärilar 13 

Svartringlad pärlemorfjäril B. eunomia Praktfjärilar 5 
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Prydlig pärlemorfjäril B. euphrosyne Praktfjärilar 12 

Älggräspärlemorfjäril B. ino Praktfjärilar 15 

Myrpärlemorfjäril B. aquilonaris Praktfjärilar 3 

Obestämd pärlemorfjäril  Praktfjärilar 5 

Amiral Vanessa atalanta Praktfjärilar 2 

Tistelfjäril Cynthia cardui Praktfjärilar 9 

Påfågelöga Inachis io Praktfjärilar 16 

Nässelfjäril Aglais urticae Praktfjärilar 80 

Vinbärsfuks Polygonia c-album Praktfjärilar 9 

Skogsnätfjäril Melitaea athalia Praktfjärilar 20 

Kvickgräsfjäril Pararge aegeria Praktfjärilar 2 

Berggräsfjäril Lasiommata  petropolitana Praktfjärilar 6 

Vitgräsfjäril L. maera Praktfjärilar 8 

Luktgräsfjäril Aphantupus hyperantus Praktfjärilar 187 

Skogsgräsfjäril Erebia ligea Praktfjärilar 85 

Sandgräsfjäril Hipparchia semele Praktfjärilar 3 

Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus Praktfjärilar 17 

Pärlgräsfjäril C. arcania Praktfjärilar 110 

 Totalt  1219 
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6.2 Inventeringsslingor 
Bilaga 2. Kartor över de slingor som har inventerats. En del av naturtyperna har 
sammanslagits med liknande naturtyper, t.ex. f.d. äng är naturtyp äng i statistiken. 
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6.3 Utvärderingsprotokoll 
Bilaga 3 

Utvärderingen fylls i utifrån om man inte alls håller med (1) eller  
håller med helt (5). Har ni några andra kommentarer får ni gärna skriva dem under 
övriga kommentarer 
 
1. Förberedelserna för övervakningen har varit bra organiserad. 
1   2  3  4  5  

Kommentar:__________________________________________ 
 
 
2. Artbestämningen i fält fungerade bra. 
 
1  2  3  4  5   

Kommentar:__________________________________________  

3. Tidsåtgången/tempot var realistiskt (2 min/100 m). 
 
1  2  3  4  5  

Kommentar:__________________________________________  
 
4. Fler besök (5-7 besök per säsong) känns realistiskt även om det är volontär-
baserat. 
 
1  2  3  4  5  

Kommentar:__________________________________________ 

 5. Det gick bra att dela in i sektionerna.  

1  2  3  4  5  

Kommentar:__________________________________________ 

Övriga kommentarer: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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