
Snabbguide – räkna fjärilar på en slinga  
eller punkt i Svensk Dagfjärilsövervakning  
 

 
 
Hur gör jag? 
… när jag vill börja inventera i Svensk 

Dagfjärilsövervakning? Här hittar du hur 

du enklast kommer igång. Du kan alltid e-

posta dagfjarilar@gmail.com eller ringa till 

046 – 222 3818. Du hittar även information 

på vår hemsida: www.dagfjarilar.lu.se. 

 

 

Slinga? 

Det första att tänka på är om du vill ha en 

slinga eller punkt? En slinga brukar vara 

0,5-3 km lång. Slingan kan delas in i ett 

antal delar utifrån de naturtyper du vandrar 

igenom, t ex betesmark, lövskog, kärr. Du 

promenerar i lugn takt och räknar de 

fjärilar du ser 5 m framåt  2,5 m åt vardera 

sidan, och 5 m uppåt (se ovan). Du skriver 

ner vilka arter du ser och hur många av 

varje för varje del av slingan. 

Svårbestämda arter kan du notera som 

exv rapsfjäril/rovfjäril eller obestämd 
blåvinge. Det är bra om slingan inte är 

alltför otillgänglig eller jobbig att inventera. 

Hellre nära och lätt att nå än långt borta 

och svårt att hinna med. Målet är att följa 

fjärilarnas antal över ett antal år så lägg 

upp slingan för en lagom arbetsinsats. 

 

Eller punkt? 
En punktlokal består ett område med ca 

25 m radie och upp till 5 m höjd som ligger 

runt en bestämd mittpunkt (se ovan). En 

punktlokal kan t ex vara en del av en äng, 

trädgården hemmavid, en glänta i skogen 

eller liknande. Du räknar dagfjärilar inom 

punktlokalen i 15 minuter per inventerings-

tillfälle.  

 
Hur ofta? 
Övervakningssäsongen löper från 1 april 

till 30 september. Vädret när du räknar 

fjärilar ska helst vara soligt, varmt och inte 

så blåsigt. Du räknar så ofta du vill när du 

har möjlighet och vädret tillåter. Besök 

varannan vecka över säsongen gör att du 

har goda chanser att se de flesta arter 

som finns på din lokal, 3-5 gånger är 

tillräckligt för att det ska gå att få en bra 

bild av de vanligaste arterna. 

 
Hur bokar jag min lokal? 

Det är väldigt enkelt och du kan snabbt 

komma igång. Läs igenom på nästa sida 

och e-posta dagfjarilar@gmail.com eller 

ring till 046 – 222 3818 så bokar vi in ditt 

bidrag till Svensk Dagfjärilsövervakning! 



Checklista 

1. Vill du göra slinga eller punkt? 

2. Välj en lämplig lokal – tänk ut förslag 

på namn (t ex by eller gård i 

närheten) 

3. Vilken är närmsta större ort? 

4. Ta gärna fram mittkoordinat för din 

lokal. Har du GPS så mät ut punkten, 

använd annars kartor.eniro.se eller 
hitta.se (se ovan). När det gäller 

koordinater använder vi RT90-

systemet. 

5. När du gjort nr 1-4 på checklistan, 

hör av dig till (dagfjarilar@gmail.com  

eller ring till 046 – 222 3818) så hörs 

vi av om slingan eller punktlokalen 

innan du bestämmer den färdigt. 

6. Om du har tillgång till karta (t ex  

kartor.eniro.se eller hitta.se) så kan 

du rita in ditt förslag på slinga eller 

punktlokal (se höger) och e-posta 

den till dagfjarilar@gmail.com eller 

skicka den i ett brev till: 

Svensk Dagfjärilsövervakning, 
Lars Pettersson, Ekologihuset, 
223 62 Lund 
 

 

 

  
 

När din lokal är registrerad så kan du gå in 

på hemsidan och rapportera på: 

 

dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera 
 

Du kan självklart rapportera på tryckta 

rapportblanketter eller som excelfiler också! 

Välkommen! 
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En slinga med 7 segment (Ön, Umeå) 

Att använda kartor.eniro.se för att ange mittkoordinat. 


