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Handledning för sling- och punktinventering 
 

 
Vad innebär det att vara fjärilsövervakare? 

Hur vanliga är fjärilar i Sverige? Vilka arter finns här? Ökar eller minskar de i antal? När är de 
aktiva? Svensk Dagfjärilsövervakning inventerar fjärilar för att få svar på dessa frågor. Att räkna 
fjärilar på en fast lokal gör det möjligt att se hur fjärilsfaunan på en viss plats förändras från år 
till år, både i antal och i artsammansättning.  

Eftersom vi använder samma metod från gång till gång och inventerar samma område vid varje 
besök så går det att jämföra inventeringarna över tid. Med hjälp av data från landets alla lokaler 
kan vi sedan se hur fjärilsfaunan i Sverige ändas över tiden. Men vi kan också se närmare på 
hur naturvårdsinsatser påverkar vilka arter som ökar och minskar.  

I den här handledningen beskriver vi hur det går till att inventera fjärilar längs slingor och punkter 
i Svensk Dagfjärilsövervakning.  

 

Är du nybörjare? 

Alla är välkomna i Svensk Dagfjärilsövervakning och alla typer av lokaler är välkomna! En lokal 
kan lika gärna vara en del av trädgården hemma som en blomsterrik ängsmark där det aldrig 
tidigare räknats fjärilar. En enkel början kan vara att räkna fjärilar längs en kort fjärilsslinga eller 
på en punktlokal. Fjärilsslingan behöver inte vara lång, prova att se vad du finner längs några 
hundra meters promenad. Kanske inte så mycket tidigt på våren men desto mer i juli! En 
punktlokal är en bestämd plats som du räknar i 15 minuter per besök. 

Räkna de arter du känner igen och skriv in i punkt- eller slingblankett eller helt enkelt direkt i 
hemsidans rapportformulär, dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera  

Hittar du arter som du inte känner igen så ta en bild och skicka till dagfjarilar@gmail.com så 
hjälper vi till. Om du är osäker på bestämningen av en fjäril du sett och inte haft möjlighet att 
fotografera så kan du kalla den obestämd fjäril på blanketten. 

 

Vad behövs för att börja? 

Fundera ut om en fjärilsslinga eller en punktlokal passar dig bäst? (Mer om punkter och 
slingor hittar du längre ner i texten) Vad heter lokalen? Var finns den? (Skicka gärna 
mittkoordinater för din lokal, det går att få fram med mobilen, GPS, eller karttjänster som 
kartor.eniro.se eller hitta.se/kartan. Kontakta oss på dagfjarilar@gmail.com så registrerar vi 
lokalen och det går att rapportera från den redan nästa dag. Har du funderingar så mejla oss 
eller ring 046-222 3818! 

 

https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera
mailto:dagfjarilar@gmail.com
https://kartor.eniro.se/
https://www.hitta.se/kartan
mailto:dagfjarilar@gmail.com
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När på året ska jag räkna? 

Inventeringsperioden är från 1 april till 30 september varje år. Eftersom det inte får vara för 
kyligt när man inventerar blir säsongen kortare ju längre norrut man kommer. Vissa fjärilar 
flyger tidigt på året, andra bara på sensommaren, så hela säsongen är spännande, bara det 
inte är så kallt att inte fjärilarna vill flyga. 

Observationer under delar av fjärilssäsongen är också värdefulla! Kanske tillbringar du delar 
av sommaren i en stuga långt hemifrån? Det du ser när du är där är också användbart! 

Hur ofta ska jag räkna? 

En bra tumregel som fungerar runt om i hela Europa är att räkna ungefär var 14:e dag. I 
vissa länder inventerar man faktiskt så ofta som en gång i veckan. Men grundtipset är att 
räkna så ofta som du själv vill och hinner!  

Kanske räknar du på en lokal i fjällen där fjärilarnas säsong är över på någon månad eller 
några veckor? Då går det att klämma in säsongens besök så tätt som känns genomförbart, 
ett eller flera besök i veckan kan vara en bra kompromiss när säsongen är riktigt kort.  

Kanske skulle du behöva göra lite färre besök än varannan vecka? Ett sätt för att få med de 
flesta fjärilsarterna även vid lite färre antal besök är att ta hjälp av årstidsväxlingar (fenologi) 
för att veta när det är dags att besöka sin lokal (se Tabell 1). Med 3–7 besök över säsongen 
som planeras utifrån hur växtligheten tipsar oss om när olika fjärilar flyger kan man se mycket 
av det som finns på en lokal. Har du begränsat med tid att inventera din punkt eller fjärilsslinga 
så prioritera då de besök som markeras med brun skuggning i Tabell 1! Det är då de flesta av 
säsongens fjärilar flyger! 

Är du borta eller har förhinder en period så är det inget problem. När vi räknar på trender tar 
vi hänsyn både till när besöken gjorts och när olika fjärilsarter flyger. Du kanske är bortrest 
hela maj och juni ett år så du inte hinner se någon aurorafjäril medan de flyger? I så fall räknas 
det inte som noll aurorafjärilar hos dig det året utan att årets antal på lokalen är ”okänt”. 
 
 
Tabell 1. Lämpliga datum och årstidstecken (fenologiska tecken) som du kan använda för att veta när det är 
lämpligt att besöka din lokal. Besök som är skuggade i brunt är de som är viktigast att prioritera. 
 

Besök Årstidstecken / Fenologi Skåne Norra Norrland Typiska fjärilsarter 

1 
Maskros blommar, björklöv som 
musöron 

Maj (1–20 maj) Juni (1–20 juni) 
Rapsfjäril/Aurorafjäril/ 
Grönsnabbvinge/Tosteblåvinge 

2 Syrén blommar Juni Juni 
Skogs/Ängsvitvinge, Prydlig 
pärlemorfjäril, Smultronvisslare 

 
3 

Prästkrage, midsommar-
blomster, smörboll blommar 

 
Juni 

 
Juli 

 
Ängsblåvinge 

4 Åkervädd, lind blommar Juli Juli Ängspärlemorfjäril 

5 Högsommar 15 juli 15 juli 
Silverstreckad pärlemorfjäril, 
Luktgräsfjäril, Skogsgräsfjäril 

6 
Rödklöver i full blom, hjortron 
mogna 

Juli/Augusti Juli Skogsgräsfjäril, Silversmygare 

7 Ängsvädd blommar Augusti/September Augusti Eldsnabbvinge, Sorgmantel 
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När på dagen ska jag räkna? 

Inventeringstiden ligger normalt mellan kl 10 och 17 på dagen – men särskilt under varma 
sommardagar kan du börja lite tidigare om fjärilarna redan är aktiva. Räkna helst vid ungefär 
samma tid vid varje inventeringstillfälle. Om största delen av lokalen är i direkt solljus tidigt på 
dagen kan man inventera lite tidigare. Når solljuset lokalen lite senare kan man dröja till lite 
längre fram på dagen i stället. Men inventeringstiden är flexibel, det är bättre att räkna lite ”för 
sent” eller ”för tidigt” än att riskera att missa ett inventeringstillfälle. 

Hur ska vädret vara för att jag ska räkna? 

Vi räknar fjärilar när vädret är tillräckligt bra för att fjärilarna skall vara aktiva. Dagfjärilar 
påverkas av hur soligt det är, hur varmt det är, och hur mycket det blåser. En vindstilla dag 
med blå himmel är fjärilar aktiva även vid lite lägre temperaturer, medan det krävs högre 
temperaturer en mulen dag. Är himlen helt disig men du ändå kan se tydliga skuggor på 
marken räknas det som att vädret är soligt. Regnar det så inventerar vi inte.  

Som tumregel kan du inventera när temperaturen är 13°C eller mer och det samtidigt är åtmin-
stone halvklart (minst 50% sol), och vinden inte är kraftigare än 4 på Beaufortskalan (se Tabell 
2).  

Halvmulet väder är OK att inventera i om temperaturen är 13–17 °C. Blir det mer mulet än så 
behöver temperaturen vara minst 17°C men inte ens då flyger alla fjärilar så gärna. Soligt 
väder är bäst för dagfjärilar! Undantaget från temperaturregeln är om din lokal ligger i 
fjällregionen, då kan du inventera i temperaturer ned till +11°C vid torrt och lugnt väder. 

Men – precis som det går att vara flexibel med inventeringstiden så kan man vara flexibel med 
vädret. Om din lokal ligger ute i skärgården kanske det alltid blåser lite mer än 4 på 
Beaufortskalan. Eller så är en solig och varm dag när fjärilarna är riktigt aktiva egentligen lite 
för blåsig. Gör då hellre så att du inventerar i lite avvikande väder än att du riskerar att 
missa ett inventeringstillfälle. 

 

Tabell 2. Vindstyrka enligt Beaufortskalan 

Vindstyrka Vindhastighet (m/s) Namn till lands Vindens verkningar 

0 0 – 0,2 Lugnt Inga; rök stiger nästan rakt upp 

1 0,3 – 1,5 Svag vind Knappt märkbar för känseln 

2 1,6 – 3,3 Svag vind Lyfter en vimpel, sätter små löv i rörelse 

3 3,4 – 5,4 Måttlig vind Sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i rörelse 

4 5,5 – 7,9 Måttlig vind Sträcker en flagga, sätter kvistar och tunna grenar i rörelse 

5 8,0 – 10,7 Frisk vind Mindre lövträd börjar svaja, grenar sätts i rörelse 

6 10,8 – 13,8 Frisk vind Sätter stora grenar i rörelse, viner i telefontrådar 

Bestämning av arter 

Försök bestämma alla arter du ser, även arter som liknar varandra, till exempel olika ”vitfjärilar” 
(såsom kålfjäril, rovfjäril och rapsfjäril). Om flera arter som liknar varandra flyger tillsammans 
kan det vara praktiskt att håva in några för att se vilken andel det är av de olika arterna. Om 
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du exempelvis fångar 2 rovfjärilar och 8 rapsfjärilar i ett stickprov så kan du räkna om 30 
obestämda ”vitfjärilar” till 6 rovfjärilar och 24 rapsfjärilar.  
 
Hittar du arter som inte finns på din blankett så lägg till dem längst ned på listan. Om du är 
osäker på en art så titta i en fjärilsbok eller ta ett foto och titta närmare på den hemma. Det 
går alltid att ta en paus när man inventerar, titta på en fjäril man är osäker på, och sedan 
fortsätta igen.  

Du får också bestämningshjälp på vårt forum dagfjarilar.lu.se/forum/fjarilsfragor om du laddar 
upp dina bilder där. Det går också fint att skicka fjärilsfrågor till vår Facebookgrupp som du 
hittar via officiella sidan facebook.com/dagfjarilar Självklart kan du även e-posta bilder till oss 
på dagfjarilar@gmail.com eller skicka i vanligt brev  

Värt att tänka på är att det ofta viktigt att se bakvingarnas undersida för att kunna bestämma 
en dagfjäril! 

Om du är osäker på bestämningen och inte har haft möjlighet att fotografera fjärilen så kan du 
kalla den obestämd fjäril (eller obestämd blåvinge, obestämd gräsfjäril, osv. om du är lite mer 
säker på den).  

Bra att ha! 

• En fjärilshåv för att håva in och titta närmare på svårbestämda fjärilar. Det finns flera 
firmor som säljer fjärilshåvar, Naturbutiken, www.naturbutiken.se är en av dem. Som 
fjärilsövervakare får du en genomskinlig plastburk som du kan använda tillsammans med 
håv för att titta närmare på fjärilar. Om burken går sönder skickar vi nya. 

• Mobilkamera eller kamera för att fotografera fjärilar du inte känner igen. 

• Nordens fjärilar – en fälthandbok, ISBN 978-91-7424-946-0 (Söderström, 2019) 

• Dagfjärilar – en fältguide, ISBN 978-91-85221-40-0 (Birkedal, 2019)  

• Fältnyckeln dagfjärilar, ISBN 91-88506-32-0 (Söderström m.fl., 2006) 

• Hemsidorna lepidoptera.se och lepiforum.org Båda är jättebra, den senare är visserligen 
på tyska men har bilder i särklass, inklusive avvikande varianter som kan var riktigt 
kluriga. 

Dokumentation och skydd 

Vissa ovanliga och/eller svårbestämda arter som markeras med asterisk (*) i rapportblanketten 
behöver dokumenteras på foto för godkännande. Fotodokumentera gärna alla anmärknings-
värda observationer. Om du har frågor om dokumentation så kontakta dagfjarilar@gmail.com 

eller ring 046-222 3818. Arter som är markerade med Ⓕi listorna är fridlysta och får ej insamlas. 

Rödlistade arter (anges som NT, VU, EN eller CR i listorna) bör ej insamlas. 

Lokalbeskrivningar 

I början av säsongen hör vi av oss till alla som har registrerat en ny fjärilsslinga eller punktlokal 
för att kunna lägga in den på kartan och beskriva dess naturtyper. Du beskriver din nya lokal 
på en blankett som du får med posten eller han ladda hem från dagfjarilar.lu.se. Har du skickat 
in din lokalbeskrivning sedan tidigare kan du uppdatera oss ifall någon förändring skett. 

https://www.dagfjarilar.lu.se/forum/fjarilsfragor
https://www.facebook.com/dagfjarilar
mailto:dagfjarilar@gmail.com
https://www.naturbutiken.se/
http://lepidoptera.se/
https://lepiforum.org/
mailto:dagfjarilar@gmail.com
https://www.dagfjarilar.lu.se/
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Figur 1. En punktlokal med 25 m radie runt en bestämd mittpunkt och en fjärilsövervakare som inventerar. 

Hur inventerar jag en punktlokal? 

Punkten som du inventerar utgörs av ett runt område med 25 meters radie och 5 meters höjd 
och ligger runt en mittpunkt som du själv bestämt (se Figur 1). En punktlokal måste inte 
tvunget vara rund med 25 meters radie, den kan ha andra former och för den delen vara större 
eller mindre men det viktiga är att det är samma område som inventeras vid varje tillfälle. 
På så sätt blir inventeringen jämförbar från tillfälle till tillfälle! 

Varje inventeringstillfälle varar 15 minuter från att du börjat räkna. Du strövar runt i 
området och bestämmer och räknar de fjärilar du ser efter bästa förmåga. Ser du något som 
du behöver titta närmare på kan du pausa räknandet, bestämma eller dokumentera fjärilen, 
och sedan fortsätta räkna tills 15 minuter har gått.  

Vid varje inventering skall vädret vara tillräckligt bra för att fjärilarna ska vara aktiva. Registrera 
bara fjärilar som du ser inom din punktlokal. Om du vid något besök inte ser några fjärilar alls 
är detta också av intresse! Rapportera i så fall datum, tid, väder osv. som vanligt och notera 
noll observerade fjärilar. 

Hur rapporterar jag från en punktlokal? 

Du kan göra det på två olika sätt. Antingen genom att fylla i en blankett för punktlokaler och 
skicka in, eller via hemsidan på dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera  

Blanketten för punktlokaler (Figur 2) listar de vanligaste arterna i varje region. Ser du några 
ytterligare arter kan du fylla på listan efter hand. Blanketten finns för tre olika regioner:  

https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera
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1) Götaland; 2) Svealand och Norrland utom Fjällregionen; 3) Fjällregionen. Ladda hem den 
som passar bäst för dig från dagfjarilar.lu.se eller be oss skicka en via dagfjarilar@gmail.com 
eller 046-222 3818. Det finns även motsvarande Excel-filer där du kan skriva in dina 
observationer.  

Hemsidans rapporteringssida dagfjarilar.lu.se/rapportera/registrera-observation-punktlokal är 
uppbyggd på samma sätt som blanketten men där lägger du till arterna efterhand i listan 
genom att klicka på ett plus-tecken (Figur 2). Den fungerar på både mobiler och datorer. 

Vare sig du rapporterar via hemsidan eller på en blankett så börja med att fylla i datum, starttid, 
temperatur (i skuggan), vindstyrka, vindriktning, och % solsken (hur stor andel av de 15 
minuterna som solen sken, avrunda till närmsta tiotal %). På blanketten anger man även år, 
det behövs inte för hemsidan. Blanketten kan användas för upp till 15 besök.  

Slutligen – för att förstå vad fjärilarna trivs med behöver vi också veta vad de inte trivs med, 
rapportera därför även när du inte ser något vid ett besök. Fyll i datum, väder osv. som 
vanligt men lämna artfälten tomma. Du kan ange ”nollobservation” på hemsidan men det är 
inte längre nödvändigt. 

Länken dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera har ett par förklarande filmer om hur man 
rapporterar via hemsidan. 
  

      
Figur 2. Hemsidans rapportformulär för punktlokal (vänster) och rapportblankett för en punktlokal (höger). 

https://www.dagfjarilar.lu.se/
mailto:dagfjarilar@gmail.com
https://www.dagfjarilar.lu.se/rapportera/registrera-observation-punktlokal
https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera
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Figur 3. En fjärilsövervakare som vandrar sin slinga, Medan du går i långsam promenadtakt räknar du alla fjäri-

lar du ser i den zon som visas i figuren: 2,5 m åt vardera sidan om dig, 5 m framåt och 5 meter uppåt. 

Hur inventerar jag en fjärilsslinga? 

Vandra i lugn, stadig takt och räkna och bestäm alla fjärilar du ser framför och vid sidan 
av dig. Du räknar 2,5 m åt vardera sidan, 5 m framåt och 5 m uppåt (se Figur 3). På vissa 
lokaler som är skarpt avgränsade (till exempel intill tät skog) kan det gå bra att räkna 5 m åt 
ena sidan, 5 m framåt och 5 m uppåt istället. Du vandrar samma sträcka vid varje besök. 

Slingor kan vara korta eller långa, välj det som passar dig! Det finns de som är några hundra 
meter medan andra är flera kilometer. Vanligast är att fjärilsslingan är en eller ett par km lång 
och lagd så att den ger en bra bild av lokalens olika naturmiljöer. Ett tips är att försöka få med 
de olika naturtyper du hittar i området. Vissa delar av året är en torrbacke mest intressant 
för fjärilarna, andra tider kan det vara ett kärr eller en skogsglänta som är mest populära. Olika 
fjärilsarter använder olika habitat.  

Funderar du på om du ska välja en kortare slinga eller en punktlokal så kan det vara bra att 
tänka på att en slinga kan läggas upp lite mer flexibelt och inte har en bestämd tid det tar 
att gå den. Punktlokalen tar 15 minuter att besöka medan en slinga promeneras i långsam 
takt och är klar när man gått hela promenaden. 

De flesta slingor delas upp i delar som vi kallar segment (se Figur 4). Nyttan med det är att 
kunna se var i slingan som olika arter håller till. (Det går även att ha en slinga som ett enda 
segment om det är mest praktiskt). Segmenten brukar väljas så de representerar en 
förändring i naturtyp längs slingan. Om din slinga följer en skogsbilväg, över ett hygge och 
sedan ut på en mosse så blir det tre segment. Varje segment inventeras en gång per besök.  
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Figur 4. Fjärilsslingan ”Botan, Lund” som är uppdelad i fyra olika segment, vart och ett runt 100 m långt.  

 
 

Räkna inte bakom dig utan bara de fjärilar du ser bredvid dig eller framför dig i slingan. Ser du 
något annat spännande utanför slingan så lägg till det som en kommentar när du rapporterar. 
Ser du något som du behöver titta närmare på kan du pausa vandrandet, bestämma eller 
dokumentera fjärilen och sedan fortsätta längs slingan.  

Precis som för punktlokalerna är det viktiga är att det är samma område som inventeras 
vid varje tillfälle. På så sätt blir inventeringen jämförbar från tillfälle till tillfälle! 

Hur rapporterar jag från en fjärilsslinga? 

Slingorna rapporteras på samma sätt som punktlokaler, genom att fylla i en slingblankett 
och skicka in, eller via hemsidan på dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera  

Blanketten för slingor (Figur 5) täcker in samtliga regelbundet förekommande arter i regionen 
och finns i tre versioner: 1) Götaland; 2) Svealand; 3) Norrland. Ladda hem den som passar 
bäst för dig från dagfjarilar.lu.se eller be oss skicka en via dagfjarilar@gmail.com eller 046-
222 3818. Det finns även motsvarande Excel-filer där du kan skriva in dina observationer.  

Hemsidans rapporteringssida dagfjarilar.lu.se/rapportera/registrera-observation-slinga är 
uppbyggd på samma sätt som blanketten men där lägger du till segment och arter efterhand 
i listan genom att klicka på ett plustecken (Figur 5). Om slingan är uppdelad i segment så 
glöm inte att skriva in vilket segment som arten är sedd i. Precis som för punkter fungerar 
slingrapporteringen på både mobiler och datorer. 

Börja rapporteringen med att fylla i datum, starttid, sluttid, temperatur (i skuggan), vindstyrka, 
vindriktning, och % solsken (andel av tiden som det var solsken, avrunda till närmsta tiotal %). 
På blanketten kan du ange solsken för varje segment, på hemsidan räcker ett medelvärde för 
hela besöket. En blankett omfattar upp till 15 segment och du använder en blankett per besök.  

https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera
https://www.dagfjarilar.lu.se/
mailto:dagfjarilar@gmail.com
https://www.dagfjarilar.lu.se/rapportera/registrera-observation-slinga
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Slutligen – för att förstå vad fjärilarna trivs med behöver vi också veta vad de inte trivs med, 
rapportera därför även när du inventerat lokalen och inte sett någonting alls. Fyll i 
datum, väder osv. som vanligt men lämna artfälten tomma.  

När du inte sett någon fjäril i ett visst segment kan du helt enkelt hoppa över det segmentet, 
vill du vara extra tydlig kan du göra som i Figur 5 och notera nollor för tomma slingsegment. 

Länken dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera har ett par förklarande filmer om hur man 
rapporterar via hemsidan.   

  

      
Figur 5. Hemsidans rapportformulär för fjärilsslinga (vänster) och rapportblankett för en fjärilsslinga (höger). När 

enstaka slingsegment är tomma kan man skriva ut det som det gjorts här men det är inte nödvändigt. 

När ska punkt- och slingrapporter skickas in? 

Du kan skicka in dina observationer direkt när de är gjorda. När de registrerats i databasen av 
oss dyker de upp dagen efter på dagfjarilar.lu.se/overvakningen. Rapporter via hemsidan på 
dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera är snabbaste sättet att få rapporter registrerade. 

Vill du sända in blanketter kan du mejla dem till dagfjarilar@gmail.com eller skicka i brev till: 
Svensk Dagfjärilsövervakning, Ekologihuset, 223 62 Lund. 

https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera
https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen
https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera
mailto:dagfjarilar@gmail.com
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Vi behöver ha samtliga observationer senast den sista oktober för årsrapporten. Skickar du 
in dem senare är det inte säkert att de kommer med i rapporten men de kommer ändå 
användas i övervakningen, så tveka inte att skicka in äldre observationer! 

Vill du lägga in dina observationer på Artportalen så gör gärna det och välj då projektet ”Svensk 
Dagfjärilsövervakning.  

Oavsett om du rapporterar i andra rapportsystem som Artportalen (artportalen.se), iNaturalist 
(inaturalist.org), Observation.org (observation.org), iSpot (ispotnature.org) eller eBMS 
(butterfly-monitoring.net), så är det mycket viktigt att du sänder in dina observationer 
direkt till oss så att de säkert kommer med i Svensk Dagfjärilsövervaknings databas. 
Det är inte säkert att observationer i andra databaser går att söka fram för andra än 
rapportören.  

Långsiktigt arbetar vi med att kunna synkronisera oss mot ett antal olika rapportsystem och 
fjärilsövervakningens data fram till och med senaste publicerade årsrapporten går numera att 
se och hämta hem från den internationella motsvarigheten till Artportalen, GBIF (gbif.org) som 
du når via länken doi.org/10.15468/othndo eller genom att söka på GBIF efter vår inter-
nationella förkortning SEBMS (Swedish Butterfly Monitoring Scheme).  

Det går även att söka fram Svensk Dagfjärilsövervaknings observationer från Fyndkartor i 
Artfakta, fyndkartor.artfakta.se, välj ”Svensk Dagfjärilsövervakning” som ”datakälla”.  

Har du frågor eller kommentarer? 

 

Du når oss på: 

 
E-post: dagfjarilar@gmail.com 

Hemsida: dagfjarilar.lu.se 

Instagram: instagram.com/dagfjarilar 

Facebook: facebook.com/dagfjarilar 

Telefon: 046-222 3818 

Eller skriv till: Svensk Dagfjärilsövervakning 

 Biologiska institutionen 

 Ekologihuset  

 223 62 Lund 

 

 

Välkommen som fjärilsövervakare! 

 

https://artportalen.se/
https://www.inaturalist.org/
https://observation.org/
https://www.ispotnature.org/
https://butterfly-monitoring.net/
https://gbif.org/
https://doi.org/10.15468/othndo
https://fyndkartor.artfakta.se/
mailto:dagfjarilar@gmail.com
https://www.dagfjarilar.lu.se/
https://www.instagram.com/dagfjarilar
https://www.facebook.com/dagfjarilar

