
 

 

 

 

 

Intresserad av fjärilar?  
 

Svenska dagfjärilar minskar i en oroande takt. Men hur ser det ut på 
Gotland? Vi startar nu ett projekt för att följa hur det går för våra 
gotländska fjärilar. För att klara detta behövs ideella krafter som vill ställa 
upp och inventera.  
 
 

Vi söker därför dig Vi söker därför dig Vi söker därför dig Vi söker därför dig som vill följa utvecklingen i din 
trädgård, på din sommarstugetomt eller något annat 

favoritställe du ofta besöker! Brukar du gå en 
speciell slinga med hunden kan du passa på att 
notera fjärilar under tiden! Och du... du du du du 
behöver inte vara expertbehöver inte vara expertbehöver inte vara expertbehöver inte vara expert, för vi förser dig med 
de kunskaper du behöver.  

Vill du Vill du Vill du Vill du veta mer? Hör av dig till: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kom på informationsträff!Kom på informationsträff!Kom på informationsträff!Kom på informationsträff!    
Måndag Måndag Måndag Måndag 26 april klockan 19.0026 april klockan 19.0026 april klockan 19.0026 april klockan 19.00    
Plats: Plats: Plats: Plats: LLLLänsstyrelsen, änsstyrelsen, änsstyrelsen, änsstyrelsen, VVVVisborgsallén 4isborgsallén 4isborgsallén 4isborgsallén 4    
    

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    

Lunds universitet kommer att samordna dagfjärilsövervakningen 
i landet. På deras hemsida www.lu.se/butterfly kan du läsa mer 
om hur inventeringen ska gå till och även boka upp dig för att 
inventera en punkt eller slinga:   

Oskar Kullingsjö (0498-29 26 72 eller oskar.kullingsjo@lansstyrelsen.se) 
Britta Johansson (0498-29 20 97 eller britta.johansson@lansstyrelsen.se) 

 

Vänd! PåVänd! PåVänd! PåVänd! På baksidan finns tips på  baksidan finns tips på  baksidan finns tips på  baksidan finns tips på 
hur du kan hjälpa fjärilarnahur du kan hjälpa fjärilarnahur du kan hjälpa fjärilarnahur du kan hjälpa fjärilarna....    



VVVVärdväxter för ärdväxter för ärdväxter för ärdväxter för några fjärilslarvernågra fjärilslarvernågra fjärilslarvernågra fjärilslarver    
Nässelfjäril 
Påfågelöga 
Citronfjäril 
Tistelfjäril 
Amiralfjäril 
Apollofjäril 
Kål-, rov-, rapsfjäril 
Aurorafjäril 
Pärlemorfjärilar 
Makaonfjäril 
Hagtornsfjäril 
Tosteblåvinge 
Grönsnabbvinge 
Smultronvisslare 
Puktörneblåvinge 
 

Brännässla    
Brännässla 
Brakved, getapel 
Brännässla, tistlar 
Brännässla 
Kärleksört, taklök, vit fetknopp    
Kål, raps och andra korsblommiga växter 
Ängsbräsma, andra korsblommiga växter  
Violer 
Flockblommiga växter som. kärrsilja, strätta 
Fruktträd, hagtorn, slånbär 
Benved, hallon, brakved, murgröna 
Björnbär, lingon, blåbär 
Smultron och fingerörter 
Käringtand, klöver och andra ärtväxter 

 
Låt din trädgård bli en oas för fjärilar 
 
Många fjärilar har svårt att klara sig i dagens landskap. I takt med att jord- och 
skogsbruket blir allt mer storskaligt så krymper markerna där fjärilarna trivs. I 
trädgården kan man dra sitt strå till stacken för att gynna fjärilarna och naturligtvis 
kan tipsen nedan användas även på andra marker som vägkanter, åkerkanter, 
betesmarker, skogsbryn och åkerholmar. 
 
FjärilsväxterFjärilsväxterFjärilsväxterFjärilsväxter    
Det stora hotet mot många fjärilar är att det finns 
för lite nektarväxter och värdväxter för deras 
larver. Odlar man dessa växter i trädgården kan de 
dra till sig stora mängder fjärilar.  
 
• Odla växter som blommar under olika delar av 

året, så att det finns nektar hela säsongen. 
Särskilt vårblommor är viktiga.  

• Plantera gärna enkla, gammaldags växter . 
Många moderna växter saknar doft och nektar. 
Färgstarka blommor drar ofta till sig dagfjärilar.  

• Spara ett hörn av trädgården ”oskött”. Där kan 
fjärilarna hitta värdväxter åt sina larver, t.ex. 
nässlor, tistlar eller violer. Eller vårda 
gräsmattan som en blomsterrik äng med slåtter 
först på sensommaren.  

 
VindskyddVindskyddVindskyddVindskydd    
Många fjärilar är beroende av att det är varmt och 
gott för att trivas.  I trädgården finns bra 
möjligheter att skapa soliga gläntor där fjärilarna 
kan trivas, t.ex. genom att ha en tät häck som 
skyddar mot vinden eller genom att odla mycket 
blommor på sydsidan av huset. Många buskar är 
också bra nektarväxter.   
 

Några bra Några bra Några bra Några bra 
nektarnektarnektarnektarväxterväxterväxterväxter    
• buddleja 

• kungsmynta 

• lavendel 

• timjan 

• tistlar 

• väddklint 

• blåeld 

• tjärblomster 

• åkervädd  

• ärtväxter 

Påfågelöga 

Larv av makaonfjäril 
Larv av apollofjäril 

Apollofjäril 


