Att gynna dagfjärilar i Malmö –
en kort handledning

Förord
Den här skriften är framtagen inom ramen för projektet BiodiverCity, ett projekt som handlar
om grön innovation i det urbana rummet. Målet med projektet är att utveckla produkter,
tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. BiodiverCity är
delfinansierat av Vinnova.
Tanken är att denna handledning ska kunna användas vid nyanläggning och förändring av
grönstruktur inom BiodiverCity, men handledningen kan självklart användas fritt i andra
sammanhang.
Idé och upplägg till handledningen är framtagen av Annika Kruuse, projektledare för
BiodiverCity. Text och insamling av information är utförd av Ulrika Poppius, projektsekreterare i
BiodiverCity. Vi tackar Mats Wirén på gatukontoret i Malmö stad för konstruktiv kritik.
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”Klara sig är inte nog, sade fjärilen.
Solsken, frihet och en liten blomma måste man ha!”
– ur H. C. Andersens saga Fjärilen.

Framsida: Mindre guldvinge
Foto: Jörg Hempel [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27756649]

Introduktion
På grund av stora förändringar i det skånska landskapet har många fjärilsarter minskat sedan
1800-talet. Slåtter- och betesmarker samt en blandning av öppna och slutna miljöer var vanliga
för 200 år sedan. Då bedrevs ett småskaligt jordbruk och det fanns gott om ängsmarker och
betesmarker som fjärilarna trivdes i. Tyvärr har skogsplantering, konstgödsel,
bekämpningsmedel och i vissa fall för hårt betestryck gjort att många viktiga livsmiljöer för
dagfjärilarna har försvunnit. Den täta stadsmiljön med mycket hårdgjorda ytor har gjort det
ännu svårare för fjärilar att klara sig i tätorter.
Genom att anlägga biotoper som fjärilarna trivs i kan vi hjälpa dem på traven och ta ett steg
mot en biologiskt rikare stadsmiljö. Att ta hänsyn till dagfjärilarnas behov vid planering av
grönområden och grön infrastruktur gör att vi kan öka den biologiska mångfalden och få mer
levande parker och trädgårdar. Detta dokument är tänkt att kunna vara ett stöd vid denna
planering.
Den första delen av detta dokument ger en kort beskrivning av dagfjärilarnas ekologi och deras
behov. Den andra delen utgår från specifika biotoper och anger vilka dagfjärilsarter som
förekommer i Malmötrakten. Denna del kan användas för att värna om specifika fjärilsarter.

Vad behöver dagfjärilar? 1
Dagfjärilar har en livscykel i flera steg. Ur fjärilarnas ägg kläcks en larv fram, som efter en tid
förpuppar sig och förvandlas till en fjäril. Den fullvuxna fjärilen parar sig och lägger nya ägg
innan den dör. Larven har ofta väldigt specifika krav på värdväxter och livnär sig på värdväxtens
blad. Fjärilen däremot livnär sig på att suga nektar från blommor och även den har vissa
preferenser gällande biotoper och nektarväxter. För att gynna fjärilarna måste man alltså
erbjuda både värdväxter åt larverna och nektar åt de fullvuxna fjärilarna.
Växtarter som är populära hos de flesta dagfjärilar är kryddväxter som lavendel, timjan, isop och
kungsmynta. Även buddleja är mycket omtyckt av fjärilarna. Generellt tycker fjärilarna om
färgstarka och doftrika blommor. Detta kan vara bra att ha i åtanke, eftersom många av dagens
trädgårdsväxter är förädlade och därför saknar doft och nektar. Både larvens värdväxter och
fjärilarnas nektarväxter får gärna planteras i klungor, eftersom larverna och fjärilarna har lättare
att hitta dem då.
Sälg fungerar som nektarväxt under tidig vår och gynnar inte bara fjärilar utan även många
andra sorters insekter. Plantera gärna växter som blommar tidigt, exempelvis pärlhyacint och
gullviva, för att tillgodose födobehovet hos de fjärilar som flyger tidigt om våren.
Fjärilar ogillar blåst och en anlagd fjärilsrestaurang får därför gärna ligga vindskyddad av en
syrenhäck eller ett buskage. Solinstrålningen på fjärilsrestaurangen bör maximeras eftersom
fjärilarna trivs i värme.
Sist men inte minst – bekämpningsmedel och starka kemikalier dödar inte bara skadeinsekter
utan även fjärilar, dess larver och andra nyttoinsekter. Undvik kemiska bekämpnings- och
gödningsmedel.
Dagfjärilar i stadsmiljö
År 2009 utfördes en studie 2 i Malmö som undersökte artrikedom och individförekomst av
dagfjärilar i olika urbana miljöer. Studien undersökte artrikedom av fjärilar i tre olika biotoper i
Malmö, nämligen; traditionella parker (biotoper som består av välklippta gräsmattor,
blomplanteringar och planterade träd), seminaturliga parker (åtminstone en del av parken har
lämnats till fri utveckling eller så finns hög gräsvegetation som klipps bara en eller två gånger
per år) och ruderatmarker (karaktäriseras av vegetation i tidiga succesionsstadier). Studien
visade att av de undersökta biotoperna hade ruderatmarker högst artrikedom, semi-naturliga
parker näst högst artrikedom och traditionella parker hade lägst artrikedom. Av detta kan man
dra slutsatsen att ruderatmarker faktiskt kan hysa många dagfjärilar, särskilt om de innehåller
hög vegetation och varma mikroklimat.
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År 2015 gjordes en uppföljning av denna studie som bekräftade de tidigare resultaten om att
ruderatmarker hyser fler dagfjärilsarter än både traditionella och seminaturliga parker 3. Här
upptäcktes även att artrikedomen bland dagfjärilar i Malmö har minskat mellan 2009 och 2015,
vilket ytterligare betonar vikten av att gynna fjärilar i stadsmiljö.
Det finns några åtgärder som man kan tänka på för att gynna fjärilar i stadsmiljö. Vägrenar kan
med rätt skötsel fungera bra som spridningskorridorer och som ersättning för ängsmark. De
ska då slås på senhösten när larverna hunnit förpuppa sig och växterna har satt frö. Materialet
bör också transporteras bort för att inte öka näringstillförseln. Ett annat tips är att bevara
nedlagda grustag eftersom de är riktigt bra dagfjärilslokaler.
Fjärilar och rödlistan 4
Rödlistan görs av ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet och fastställs av
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med rödlistan är att kvantifiera
utdöenderisken hos Sveriges arter, för att på så sätt få hjälp att prioritera vid
naturvårdssatsningar. Man kan säga att rödlistan är en barometer för tillståndet för Sveriges
arter. För de fjärilar som tas upp i denna skrift så kommer även rödlistekategori att anges. Det
kan vara en hjälp för att avgöra vilka fjärilsarter som är mer eller mindre vanliga, samt vilka arter
som behöver extra mycket hänsyn vid anläggning av grönområden och grön infrastruktur.
Kategorierna i rödlistan är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationellt utdöd
Akut hotad
Starkt hotad
Sårbar
Nära hotad
Livskraftig
Kunskapsbrist
Ej tillämplig

De arter som tillhör kategorin ”Livskraftig” har bedömts enligt rödlistan men anses inte vara
rödlistade. Arter i kategorin ”Ej tillämplig” är inte inhemska eller är bara på tillfälligt besök. När
det gäller fjärilar kan detta exempelvis vara fjärilar som flyttar mellan olika kontineter likt
flyttfåglar, och därför inte reproducerar sig i Sverige.
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Dagfjärilar i Malmö och deras krav på biotoper och värdväxter
Genom att ta hänsyn till dagfjärilarnas krav på biotoper och värdväxter kan man gynna
specifika arter. Nedan finns olika populära fjärilsbiotoper beskrivna, samt exempel på vad man
kan göra för att anlägga liknande biotoper. För varje biotop listas också de fjärilsarter som
gynnas av respektive biotop.
Informationen om de specifika fjärilsarterna, deras föredragna biotoper och larvens värdväxter
har hämtats från skriften ”Dagfjärilar i Skåne län” 5. Respektive arts kategori på rödlistan har
hämtats från ”Rödlistade arter i Sverige”6. Vidare har information om de olika biotoperna och
hur biotoperna kan anläggas hämtats från ”Svenska fjärilar – en fälthandbok” 7 samt
”Naturskyddsföreningens fjärilshandbok – om konsten att få fjärilar att trivas” 8 .
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Biotoper för majoriteten av fjärilar
När det gäller stadsmiljöer så finns det goda förutsättningar för att gynna fjärilar i trädgårdar
och innergårdar. Också parkmiljöer kan med lite planering bli mycket bra miljöer för fjärilar om
rätt biotoper anläggs. Med hjälp av nässlor, tistlar och gräs kan man komma långt, eftersom
just dessa växter fungerar som värdväxter för många fjärilslarver. Om man sedan ser till att
erbjuda de nektarväxter som typiskt är populära hos fjärilar, såsom kryddväxter (gärna timjan
och kungsmynta) samt lavendel och buddleja så bör
flera fjärilar dyka upp. Växterna får gärna placeras i
soliga och vindstilla lägen, eftersom fjärilar ogillar kyla
och blåst.
Fallfrukt som ofta finns i trädgårdar är uppskattat av en
del fjärilsarter. Under varma dagar tycker fjärilarna om
att ha tillgång till ett fågelbad eller en liten
vattensamling för att släcka sin törst.

Vinbärsfuks

Nedan listas några av de mest allmänna fjärilsarterna i Skåne. Dessa kan gynnas utan större
svårigheter.

Biotop
Rapsfjäril

Pieris napi
Silverstreckad
pärlemorfjäril

Argynnis paphia

Rör sig över stora områden, vanlig och
stor utbredning.
Spridd och vanlig i hela landskapet utom
de mest agrara delarna

Larvens värdväxt
Korsblommiga växter
längs vägkanter,
åkerkanter, på ängar,
längs stränder osv.
Violarter.

Kategori på
rödlistan
Livskraftig

Livskraftig

Nässelfjäril

Hela Skåne, trivs i kulturlandskap och
bland trädgårdsblommor.

Nässlor.

Livskraftig

Vinbärsfuks

Spritt över hela landskapet.

Nässlor, hassel, vinbär,
humle.

Livskraftig

Kartfjäril

Förekommer nästan överallt där det finns
Nässlor.
stora nässelbestånd.

Aglais urticae
Polygonia c-album
Araschnia levana
Amiral

Vanessa atalanta

Vanlig, utbredd i hela Skåne. Tycks lockas
av buddleja och nedfallen, jäst frukt.

Tistelfjäril

Överallt i blomrika miljöer, ofta
trädgårdar.

Cynthia cardui

Livskraftig

Nässlor.

(Ej tillämplig)

Tistlar.

(Ej tillämplig)

Påfågelöga

Inachis io

Puktörneblåvinge

Polyommatus icarus

Slåttergräsfjäril

Maniola jurtina

Hela Skåne, trivs i kulturlandskap och
bland trädgårdsblommor.

Livskraftig

Vanlig i större delen av landskapet. Trivs
på torra, blomrika ängsmarker, längs
vägkanter och ogödslade småbiotoper i
odlingslandskapet.

Gräsarter, exempelvis
hundäxing och
rödsvingel.

Livskraftig

Gräsarter, exempelvis
hundäxing och timotej.

Livskraftig

Olika gräs, exempelvis
kamäxing och fårsvingel.

Livskraftig

Påträffas nästan överallt utom i tät skog
och på åkermark. Föredrar fuktig mark
Aphantopus hyperantus
med högt gräs.

Coenonymphia
pamphilus

Livskraftig

Käringtand, men även
Kan lätt etablera sig på störda miljöer,
andra ärtväxter som
exempelvis hamnområden. Den blåvinge
klöver och puktörne
som oftast observeras i urbana miljöer.
duger.

Luktgräsfjäril

Kamgräsfjäril

Nässlor.

Föredrar torra marker med låg
gräsvegetation, men påträffas nästan
överallt i öppen terräng. Förekommer
även i åkerlandskapet och i tätorter.

Slåttergräsfjäril .

Brännässla . Nässlor är populära
värdväxter för många fjärilslarver.

Skogsmarker
Det finns fjärilar som trivs bäst i skogslika miljöer. Ofta är det de mer glesa skogsmiljöerna som
är populära, särskilt soliga skogsgläntor eller skogsbryn. Här är det vindstilla och finns gott om
värdväxter för larverna. Dessa biotoper går bra att anlägga i parker eller större trädgårdar och
innergårdar. Det räcker med ett glest trädbestånd och några buskar, gärna av typen brakved
för att gynna citronfjäril och tosteblåvinge. De fjärilsarter som dricker sav tycker om lövträden i
skogen, särskilt björk, och gamla skrovliga träd fungerar bra som övervintringsplatser eller
äggläggningsplatser för fjärilarna. Sälg är en annan bra trädart eftersom den erbjuder nektar
tidigt på våren när fjärilarna har svårt att hitta föda. Särskilt bra är skogsmarken om det finns en
ängsmark i närheten.

Ängssmygare

Ochlodes sylvanus
Aurorafjäril

Anthocaris cardamines
Citronfjäril

Gonepteryx rhamni
Tosteblåvinge

Celastrina argiolus
Sälgskimmerfjäril

Apatura iris

Kvickgräsfjäril

Pararge aegeria

Tosteblåvinge

Biotop

Larvens värdväxt

Kategori på rödlistan

Frisk terräng med buskar och träd.
Skogskanter och gläntor.

Gräs, bl. a. hundäxing
och blåtåtel.

Livskraftig

Skogsmarker med fuktängar. Även
odlad mark. Ibland trädgårdar.

Framförallt ängsbräsma,
andra korsblommiga
Livskraftig
växter duger.

Skogsbiotoper. Ses ofta även på
lucernfält och i trädgårdar. Stor
utbredning.

Brakved, getapel.

Livskraftig

Gles skogsmark, skogskanter. Även
tätortsmiljö.

Främst brakved. Även
blåbär och odon.

Livskraftig

Skogsmiljö i trädtoppshöjd. Tycker
om savande träd, gärna björk.

Sälg.

Livskraftig

Gläntor i löv- och barrskog.

Gräsarter, exempelvis
hundäxing.

Livskraftig

Sälg erbjuder nektar till fjärilar och andra insekter
under tidig vår.

Ängsmarker
Ängsmarken är en klassisk fjärilsbiotop. Här finns ofta en stor variation av växter som tillgodoser
både larvens och fjärilens behov.
Avsätt gärna en del av din trädgård eller gräsmark och låt den bli en äng. Jorden ska helst vara
näringsfattig, men är den inte mager från början så kan raps eller potatis odlas en säsong
eftersom dessa suger ut en stor del av markens näring.
I handeln kan man köpa ängsfrön att så in. Dessa ska helst vara av en lokal sort så man vet att
växtarterna trivs i trakten. Försök att åtminstone köpa svenskodlade fröer. Ängsblommor som
fjärilarna tycker om är bland annat gullviva, gulmåra, prästkrage, käringtand, blåklocka,
tjärblomster och ängsvädd. Marken ska inte gödslas eller kalkas. Sent på sommaren klipps eller
slås ängen med lie. Sedan låter man gräset och blommorna ligga kvar ett par dagar så att de
torkar och fröar av sig innan de forslas bort.
Tips: Ängsmarker kan även anläggas i vägrenar eller på hustak!
Biotop
Mindre tåtelsmygare

Thymelicus lineola

Metallvingesvärmare

Adscita statices

Sexfläckig
bastardsvärmare

Zygaena filipendulae

Öppna, soliga gräsmarker. Torra
ängsmarker. Har lyckats anpassa sig till
mänskligt skapade triviala miljöer.
Både friska och torra örtrika ängsmarker.
Blomrika, ogödslade gräsmarker. Slåttrade
marker.

Larvens värdväxt
Gräs, bl.a. ängskavle
och timotej.
Syror.

Vidsträckta ängmarksarealer, kantzoner mot
åkermark och skog. Även vägkanter,
ruderatmarker och triviala områden i
Käringtand.
urbana biotoper. Hotas av igenväxning,
igenplantering och ökad näringsbelastning.

Mindre tåtelsmygare

Kategori på
rödlistan
Livskraftig

Nära hotad.

Nära hotad

Metallvingesvärmare

Jordbrukslandskap
Dessa fjärilar är tämligen allmänna i Skåne. De trivs i jordbrukslandskap men även i trädgårdar
och längs havsstränder. Larverna livnär sig helst på kål.
Jordbrukslandskap

Biotop

Kålfjäril

Jordbrukslandskap, ibland klöver- och
lucernfält.

Rovfjäril

Öppna marker i jordbrukslandskap.
Trädgårdar.

Pieris brassicae
Pieris rapae

Larvens värdväxt
Odlade kålarter och i
trädgårdar, gärna
blomsterkrasse.
Korsblommiga örter,
gärna kål.

Kategori på
rödlistan
Livskraftig
Livskraftig

Torra och sandiga miljöer
En del fjärilar trivs bäst där markerna är sandiga och torra,
eller där det finns grustag och gamla banvallar. Det kan
vara en god idé att anlägga ett stenparti med torktåliga
växter såsom kärleksört, aubretia och fetknopp. Sandiga
gräsmarker bör bevaras.
Rödfläckig blåvinge

Torra/sandiga
miljöer
Rödfläckig blåvinge

Aricia agestis

Mindre blåvinge

Cupido minimus
Storfläckig
pärlemorfjäril

Issoria lathonia
Svingelgräsfjäril

Lasiommata megera
Mindre guldvinge

Lycaena phlaeas

Biotop

Larvens värdväxt

Kategori på
rödlistan

Obrukade blomrika ytor på sandjordar. Torra
varma marker, skogsgläntor, längs järnvägar,
Skatnäva och andra
strandängar, grustag, ruderatmarker,
arter av näva.
åkerkanter, osv. Hotas av bristen på
torrängsmiljöer på sandjordar.

Livskraftig

Sand- och kalkmark, grustag och gamla
bangårdar. Förekommer på ruderatmarker.
Torra marker där getväppling förekommer.
Hotas av igenväxning, igenplantering och
förbuskning.

Getväppling och
ibland käringtand.

Nära hotad

Öppna, torra marker. Gärna längs kust. Även
hedartade områden i inlandet. Ganska
vanlig.

Styvmorsviol och
åkerviol.

Livskraftig

Öppna, torra marker, sandhedar, torrängar,
grustäkter, kanterna av idrottsplatser.

Gräsarter, exempelvis
hundäxing.

Livskraftig

I stort sett alla torra och soliga marker, t.ex.
ängs- och betesmarker, ruderatmarker,
grustag, längs banvallar.

Syror, exempelvis
bergsyra och
ängssyra.

Livskraftig

Specifika behov på biotoper
Den grönfläckiga vitfjärilen är ovanlig idag men med rätt biotoper och värdväxter så skulle den
kunna trivas i Malmö. Eksnabbvinge och almsnabbvinge är båda knutna till specifika trädarter
och behöver tillgång till dessa träd för att kunna fortleva.
Specifika

Grönfläckig vitfjäril

Pontia daplidice

Eksnabbvinge

Favonius quercus
Almsnabbvinge

Satyrium w-album

Kategori på
rödlistan

Biotop

Larvens värdväxt

Torra och varma marker, igenväxande grustag.
Kustnära lokaler. Har observerats i Malmö men
den enda långvariga förekomsten finns på
Gotland. Hotas av igenväxning och
igenplantering av de stäppartade fälten på
Gotland.

Huvudsakligen
reseda, har setts
lägga ägg på
marviol.

Sårbar

Högt uppe i trädkronor på ekar, gärna gamla
träd.

Ek.

Livskraftig

Finns där almar växer i soliga lägen, skogsbryn,
parker, trädgårdar, osv. Hotas starkt av att almar
dör på grund av almsjukan, samt av avverkning
till följd av almsjukan.

Beroende av
knoppar, blad och
frukter av alm.

Nära hotad

Eksnabbvinge, hona

Grönfläckig vitfjäril
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