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Förord 

Sedan mitten av 1990-talet, då Vägverket påbörjade projektet ”Artrika 
vägkanter”, har vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin 
rikedom av olika ängsväxter. En välutvecklad vägkantsflora, med arter som 
vanligen finns på olika typer av ängar, i beteshagar etc., är ofta lätt att identifiera 
om den förekommer. Ibland kan även ovanliga, hotade och rödlistade arter 
finnas. Vägkanternas florarikedom förefaller dock minska över tiden. 
 
Under de år som gått sedan projektstarten i mitten av 1990-talet så har vi nästan 
uteslutande identifierat artrika vägkanter som sträckor med olika ängsväxter. 
Förekomsten av olika djur knutna till vägkanterna har inte aktivt eftersökts eller 
beaktats. Det finns en självklar koppling mellan blomväxter och fjärilar, 
eftersom blommorna är födoresurs för dessa insekter. Utöver födan, så finns 
andra kopplingar som att lägga ägg på speciella växters stjälkar och blad. 
 
Under senare år har först dåvarande Vägverket sedan Trafikverket fått en del 
information om olika insekter via de ”Åtgärdsprogram för hotade arter” som 
Naturvårdsverket och landets Länsstyrelser arbetar med. I Region Väst har det 
främst rört sig om de 11 fjärilar som är knutna till ginstarter (Genista spp.) i 
Halland (Larsson, 2007).  
 
Denna rapport är inriktad på dagaktiva fjärilar. Trafikverket pekade ut Artrika 
vägkantssträckor i sex olika områden, vilka skulle inventeras. Tre av områdena 
ligger i trakter med lite mer kalkrik mark, vilket ofta innebär ganska rikt 
blommande vägkanter. Projektet har haft karaktären av pilotprojekt för att 
utröna om det är lätt och meningsfullt att på detta sätt eftersöka dagaktiva 
fjärilsarter utefter vägarna. 
 
Rapporten visar att det finns en förhållandevis intressant förekomst av 
dagaktiva fjärilsarter i utpekade ”Artrika vägkanter” längs vägnätet. Totalt 
noterades 34 olika arter vid inventeringen, vilket motsvarar drygt 40 % av de 
dagfjärilar och bastardsvärmare som förekommer i den aktuella delen av 
sydvästra Sverige. Siffran är troligen en underskattning eftersom alla arter inte 
var aktiva under inventeringsperioden. Dessutom nyttjar några av arterna 
främst andra marker än de blomsterrika miljöer som vägkanterna utgör. Fyra av 
de observerade fjärilsarterna var rödlistade (samtliga i kategorin NT).  
 
I framtiden behöver Trafikverkets inventeringar av vägkanterna ta större hänsyn 
till bl a förekomsten av olika fjärilar. Kunskaper om fjärilsfaunan kan underlätta 
klassificeringen av vilka vägavsnitt som är värdefulla. Det är möjligt att utföra 
enklare fjärilsinventeringar samtidigt med de florainventeringar som genomförs 
varje år i utvalda områden. 
 
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 
 
Mats Lindqvist 
Miljöspecialist/ekolog  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mindre blåvinge på getväppling vid en artrik vägkant i Selläter, norr om Strömstad, 
väg 1035. Denna vägkant ingår dock inte i den aktuella studien. 
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Uppdraget 
Uppdraget har inneburit att inventera utpekade så kallade artrika vägkanter med 
avseende på dagaktiva fjärilar. Detta arbete är ett pilotprojekt för att utreda möjligheten 
att förutom de botaniska värdena även titta på fjärilsfaunan i vägkanter, som en del av 
Trafikverkets arbete med biologisk mångfald längs vägarna i Sverige.  

Beställare har varit Trafikverket genom miljöspecialist/ekolog Mats Lindqvist.  

 

Avgränsningar 
Inventeringen har genomförts i fem delområden i Västra Götalands och Hallands län. 
Inom varje delområde inventerades ett flertal delsträckor, för kartor över delsträckor, 
se avsnitt Resultat. 

Förutom inventeringen innefattas i uppdraget även att komma med förslag inför 
utveckling av detta arbete för kommande säsonger. 

 

Uppdragets bedrivande 
Inventeringen genomfördes av biolog Maria Blomkvist, Norconsult AB, under juni och 
juli år 2010 under lämpliga väderförhållanden, se avsnitt Metod. 

Metod 
Metoden som använts för inventeringen följer i stora drag Naturvårdsverkets 
handledning för miljöövervakning av dagaktiva fjärilar med avseende på hela 
artsamhället (Bergman 2003).  För inventeringen användes en version av 
handledningen från 2003. I juli månad år 2010 kom en ny version av handledningen, 
dock utan betydande skillnader för denna inventeringstyp. Det innebar att fjärilarna 
endast inventerades om det var varmare än 17 ˚C, soligt väder och vindstyrka under 
frisk vind (under 8 m/s). Det viktigaste är dock att avgöra fjärilarnas aktivitet, vilket gör 
att vid vissa tillfällen, exempelvis vid mycket höga temperaturer (27 ˚C och uppåt), kan 
fjärilar inventeras trots att det inte är helt klart väder. I vissa områden som är öppna är 
det inte heller lämpligt att inventera fjärilar vid lägre vindstyrkor än frisk vind.  

Inventeringen genomfördes mellan 09:00 – 16:30, eftersom det är den tiden på dagen 
som fjärilarna är mest aktiva.  

Vägkanten avsöktes genom att inventeraren gick i en långsam jämn hastighet (100 
meter/2 minuter), och noterade de fjärilar som fanns i vägkanten. Fjärilarna fångades i 
håv för artbestämning och släpptes sedan direkt. Förbiflygande fjärilar som inte kunde 
artbestämmas utan infångning har noterats till grupp, exempelvis ”stor pärlemorfjäril”. 
Dessa kan sedan föras till art efter den funna artfördelningen inom området. Detta är 
dock osäkert om man inte funnit mer än ett fåtal individer inom gruppen som 
artbestämts.  
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Vid varje inventeringstillfälle noterades kringdata i form av temperatur, ungefärlig 
tidpunkt på dagen, vindstyrka och blomrikedom. Blomrikedom anges i en femgradig 
skala, 1 = inga - enstaka, 2 = spridda förekomster, 3 = allmänt förekommande, 4 = 
rikligt, 5 = mycket rikligt. Bedömningen av blomrikedom gäller för hela delsträckan som 
inventeras.  

I vissa fall har kringdata kompletterats med en kommentar i den händelsen att 
företeelsen förmodligen är av betydelse för tolkningen av inventeringsresultaten. Ett 
exempel på en sådan företeelse är i fall att det förekommer blommor såsom klint eller 
tistlar, eftersom de är mycket tilldragande som nektarkällor för fjärilar. Det kan ge högt 
antal fjärilar trots att blomrikedomen kan vara ganska låg.  

En skillnad mellan Naturvårdsverkets metod, och den som använts vid denna 
inventering är att metoden egentligen är en transektinventering som används för att 
beskriva ett större område. I detta fall omfattas vägkanten i sin helhet (förutom i ett 
fåtal undantagsfall) av inventeringen eftersom vägkanterna i sig själva är linjära element 
som ofta skiljer sig i ett eller flera avseenden från den direkt angränsande miljön. 

De flesta lokalerna besöktes en gång, till skillnad från Naturvårdsverkets metod där flera 
fältbesök rekommenderas. Detta gör att inventeringsresultaten inte gör anspråk på att 
visa hela artsamhället, men de ger en fingervisning om vilka arter som finns på platsen 
och om området är artrikt.  

Underlag och urval av vägkanter 
Sex delområden i Västra Götalands län och Hallands län valdes ut, närmare bestämt 
Kungälv, Orust, norra Dalsland, Falköping, Varberg och Kungsbacka. Inom dessa 
delområden inventerades ett urval av vägkanter vid olika vägar. Den del av vägkanten 
som inventeras kallas i rapporten för delsträcka. Varje delområde innehåller 1 – 5 
delsträckor, utom delområde norra Dalsland som omfattar 34 inventerade delsträckor.  

Delsträckorna valdes av Trafikverket efter olika kriterier. En del av vägarna valdes på 
grund av att man har haft aningar om att de skulle kunna hysa en rik fjärilsfauna, andra 
valdes på grund av att man inte hade några förkunskaper om området med avseende på 
fjärilar och ville veta mer. Kartmaterial tillhandahölls från Trafikverket med lämpliga 
delsträckor vid de olika vägarna. Delområde Norra Dalsland skiljer sig något från övriga 
delområden. Där fanns ett stort antal delsträckor inventerade med avseende på 
värdefull vägkantsflora (ca 70 st.). Av dessa valdes ca hälften ut för inventering med 
avseende på fjärilar av inventeraren utifrån väderförhållanden och representativitet av 
de olika miljöer som finns längs vägarna runt sjön Ånimmen.  

Fjärilsarternas namn 
Det är inte helt ovanligt att artnamn byts ut, både vetenskapliga namn och svenska 
namn. Vetenskapliga namn byts ofta ut när vetenskapen fått nya insikter om släktskap 
och liknande, medan svenska namn vanligtvis byts ut när de på något sätt anses vara 
missvisande eller på annat sätt olämpliga. I arbetet med nationalnyckeln ingår det att se 
över de svenska namnen. Det genomförs av namnkommittéer för olika artgrupper. Efter 
att de nya namnen har blivit beslutade av namnkommittén används de även i rödlistan. 
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De svenska namn som använts i denna rapport följer Bo Söderströms bok ”Svenska 
fjärilar – en fälthandbok” (Söderström, 2006). Där används exempelvis nya namn för 
arter som tidigare hetat något med ”allmän”, eftersom sådana namn kan vara 
missvisande och tolkas som om arten är allmänt förekommande även om så kanske inte 
är fallet. För gruppen dagfjärilar sammanfaller Söderströms namnanvändning med de 
namn som används i nationalnyckeln, och följaktligen även i rödlistan. För gruppen 
bastardsvärmare är dock inte de nya namnen beslutade ännu, vilket leder till att 
rödlistan fortfarande använder sig av de gamla svenska namnen.  

Ett exempel på när detta medför en olycklig förvirring är bastardsvärmaren Zygaena 
filipendulae. Den heter enligt den gamla namnförteckningen allmän bastardsvärmare, 
men kallas i Söderströms bok sexfläckig bastardsvärmare. Denna bastardsvärmare är 
med i rödlistan kategori NT, och det är inte lämpligt att namnet kan tolkas som att den 
är allmänt förekommande. Dock kallas den just allmän bastardsvärmare i rödlistan 
eftersom namnkommittén ännu inte är färdig med artgruppen bastardsvärmare. 
Namnet sexfläckig bastardsvärmare är däremot ett väl beskrivande namn, då det är en 
av de tydligaste karaktärerna som skiljer arten från övriga bastardsvärmare. Samma sak 
gäller för bastardsvärmaren Zygaena viciae, vars gamla namn är liten bastardsvärmare, 
men som kallas mindre bastardsvärmare i Söderströms bok.  Därför används de svenska 
namnen sexfläckig bastardsvärmare, och mindre bastardsvärmare, med de gamla 
namnen inom parentes i denna rapport. 
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Resultat 
Resultaten för varje delsträcka redovisas nedan. En del delsträckor omfattar båda sidor 
av en väg, andra inbegriper endast ena sidan. Rödlistade arter redovisas med röd text, 
för ytterligare information om dessa arter, se avsnitt Rödlistade arter, samt bilaga 1. 

Delområde A Kungälv 
Inventeringen genomfördes vid fyra olika vägar, på fem olika delsträckor. Två av 
delsträckorna inventerades två gånger.  Delsträckorna ligger spritt i Kungälvs kommun, 
både vid kusten och längre in i landet.  
 

 
Fig. 1. Delsträcka 1. 
 
Delsträcka 1, väg 595, Höga 
Delsträcka 1 ligger vid kusten i direkt anslutning till betade strandängar. Delsträckan 
inventerades vid två tillfällen under sommaren. 
 
Inventerades 28 juni 2010 på eftermiddagen. 22 ˚C, svag till måttlig vind, blomrikedom 
– spridda förekomster. 
 
Art Antal 
Humlelik dagsvärmare Hemaris fuciformis 1 
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Inventerades 12 juli 2010 på eftermiddagen. 27 ˚C, lugnt till svag vind, blomrikedom – 
spridda förekomster. 
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 5 
Amiral Vanessa atalanta 1 
Nässelfjäril Agalis uticae 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 4 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 16 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 4 
Sexfläckig bastardsvärmare, (allmän 
bastardsvärmare), Zygaena filipendulae 

2 
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Fig. 2. Delsträcka 2. 
 
Delsträcka 2, väg 595, Vråkärr 
Delsträcka 2 ligger delvis i direkt anslutning till betesmarker som sträcker sig ner till 
havet, något mer vindskyddat än delsträcka 1. Även delsträcka 2 inventerades vid två 
tillfällen under sommaren. 
 
Inventerades 28 juni 2010 på eftermiddagen. 22 ˚C, svag vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Antal 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1 

 
 
Inventerades 12 juli 2010 på eftermiddagen. 27 ˚C, svag vind, blomrikedom – spridda 
förekomster. 
 
Art Antal 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Hedblåvinge Plebejus idas 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 
Förbiflygande blåvinge  1 
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Fig. 3. Delsträcka 3. 
 
Delsträcka 3, väg 617, Ytter- Restad 
Delsträckan är omgiven av åkermark och skogspartier, är relativt vindskyddad. 
 
Inventerades 2 juli 2010 på eftermiddagen. 26 ˚C, svag vind, blomrikedom – spridda 
förekomster. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 1 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 3 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3  
Silverblåvinge Polyommatus amandus  1 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1 1 
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Fig. 4. Delsträcka 4. 
 
Delsträcka 4, väg 622, Årsnäs 
Vägen omges till stora delar av träd och ligger därför vindskyddat, och något skuggigt. 
 
Inventerades 2 juli 2010 på eftermiddagen. 26 ˚C, svag vind, blomrikedom - spridda 
förekomster. 
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 4 
Nässelfjäril Agalis uticae 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 8 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Ljungblåvinge Plebejus argus 1 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 5 
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Fig. 5. Delsträcka 5. 
 
Delsträcka 5, väg 634, Ranebo 
På norra sidan vägen växer skog, och på södra sidan ligger ett öppet fält, vilket ger ett 
relativt skyddat och soligt läge.  
 
Inventerades 22 juni år 2010 på förmiddagen. 18 ˚C, svag till måttlig vind, blomrikedom 
– enstaka till spridda förekomster. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Aurorafjäril Antocharis cardamines  1  
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1  
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 2 7 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 2  
Förbiflygande små pärlemorfjärilar* 1 1 

*Förmodligen brunfläckig pärlemorfjäril 
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Delområde B Orust 
Inventeringen genomfördes på fyra olika delsträckor, varav två av dem inventerats vid 
två tillfällen.  Delsträckorna ligger spritt i Kungälvs kommun, både vid kusten, och 
längre in i landet.  
 

 
Fig. 6. Delsträcka 1. 
 
Delsträcka 1, väg 740, Boxviks Kile 1 
Delsträckan ligger relativt soligt och skyddat, och den inventerades vid två tillfällen 
under sommaren. Värt att notera är att det vid det andra inventeringstillfället förutom 
fjärilar även observerades många humlor, både individtäthet och antal arter. 
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Inventerades 21 juni 2010 mitt på dagen. 20 ˚C, svag vind, blomrikedom – spridda 
förekomster. 
 
Art Antal 
Hagtornsfjäril Aporia crataegi 1 
Kålfjäril Pieris brassicae 2 
Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene 1 
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 1 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 8 
Svingelgräsfjäril Lasiommata megera 4 
Mindre guldvinge Lycaena phlaeas 1 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 2 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 2 

 
 
Inventerades 12 juli 2010 mitt på dagen. 23 ˚C, svag vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande till mycket rikligt. 
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 1 
Nässelfjäril Agalis uticae 6 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 9 
Sandgräsfjäril Hipparchia semele 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 30 
Mindre blåvinge Cupido minimus 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 9 
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Fig. 7. Delsträcka 2. 
 
Delsträcka 2, väg 744, Boxviks Kile 2 
Vägen ligger vindskyddat, men något skuggigt bakom det branta berget som ligger på 
södra sidan vägen. Denna delsträcka inventerades vid två tillfällen under sommaren. 
 
Inventerades 21 juni 2010 på eftermiddagen. 20 ˚C, svag vind, blomrikedom – inga till 
enstaka. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi  1 
 
 
Inventerades 12 juli 2010 på eftermiddagen. 23 ˚C, svag vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande till mycket rikligt. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae  3 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 2  
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 2 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus  1 
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Fig. 8. Delsträcka 3. 
 
Delsträcka 3, väg 770, Hogen 
Vägens norra sida kantas av skog, och södra sidan av åkermark. 
 
Inventerades 21 juni 2010 på förmiddagen. 20 ˚C, svag vind, blomrikedom – spridda 
förekomster.  
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 1 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 3 
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Fig. 9. Delsträcka 4. 
 
Delsträcka 4, väg 178, Tegneby 
Delsträckan består till stor del av en brant sydvänd slänt från kullen på norra sidan och 
ner mot vägen.  
 
Inventerades 21 juni 2010 på förmiddagen. 17 ˚C, svag vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande.  
 
Art Antal 
Nässelfjäril Agalis uticae 1 
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 2 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 16 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 8 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1 
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Delområde C Norra Dalsland  
Inventeringen genomfördes på 34 valda delsträckor från Inventering av värdefull 
vägkantsflora sommaren 2009 (Lindqvist & Sjöstedt 2009). Delsträckorna valdes efter 
väderförhållanden vid inventeringstillfället, och efter hur väl de representerar olika 
miljöer längs vägarna. Kartfigurerna för delområde C är hämtade ur rapporten från 
inventeringen av vägkantsflora. 
 
Delsträcka 1-11, väg 2226, Nygård - Snäcke. 
Detta avsnitt omges främst av skog, med mindre inslag av ängs och betesmarker intill 
vägen, och ligger i sydvästra änden av Ånimmen. Delsträckorna var delvis beskuggade 
större delen av dagen då högväxt granskog omger vägen. 
 

 
Fig. 10. Delsträcka 1-4.   
 
Delsträcka 1 
Inventerades 5 juli 2010 på förmiddagen, 19 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 1  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 1 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 3 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus  1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1  
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Delsträcka 2 
Inventerades 5 juli 2010 på förmiddagen, 19 ˚C, måttlig vind, blomrikedom - södra 
sidan enstaka, norra sidan spridda förekomster. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1  
Vitgräsfjäril Lasiommata maera  1 
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 1  
Förbiflygande stora pärlemorfjärilar  2 

 
 
Delsträcka 3  
Inventerades den 5 juli 2010 på förmiddag, 20 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – enstaka.  
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1  
Förbiflygande stor pärlemorfjäril  1 

 
 
Delsträcka 4 
Inventerades 5 juli 2010, mitt på dagen, 20 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 2  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus  4 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 2 2 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 2 
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja  1 
Förbiflygande stora pärlemorfjärilar* 3 2 

*Förmodligen ängspärlemorfjäril 
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Fig. 11. Delsträcka 5 – 8. 
 
Delsträcka 5 
Inventerades 6 juli 2010 på förmiddagen, 19 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
allmänt förekommande.  
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 1  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 13 2 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 8 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 6  
Mindre guldvinge Lycaena phlaeas  1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus  1 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1  

 
 
Delsträcka 6 
Inventerades 6 juli 2010 på förmiddagen, 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
spridda förekomster. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 3 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril  1 
Förbiflygande liten pärlemorfjäril 2 
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Delsträcka 7 
Inventerades 6 juli 2010, mitt på dagen, 20 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – spridda 
förekomster till allmänt förekommande. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 3 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1 

 
 
Delsträcka 8 
Inventerades 6 juli på förmiddagen, 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – spridda 
förekomster till allmänt förekommande. 
 
Art Antal 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 6 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus, 1 
Förbiflygande blåvinge 1 
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Fig. 12. Delsträcka 9 – 11. 
 
Delsträcka 9 
Inventerades 6 juli 2010, mitt på dagen, 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
spridda förekomster. 
 
Art Antal 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 

 
 
Delsträcka 10 
Inventerades 6 juli 2010, mitt på dagen, 20 ˚C, svag vind, blomrikedom – inga 
blommor, slaget och röjt sedan förra sommaren. 
 
Inga fjärilar 
 
 
Delsträcka 11 
Inventerades 6 juli 2010, mitt på dagen, 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
allmänt förekommande. 
 
Art Antal 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 1 1 
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Delsträcka 21-24, väg 2226, Salebol 
Vägkanter som till största delen omges av öppna ängar. Vid inventeringstillfället var det 
mycket torrt i markerna, vilket påverkat blomningen negativt, särskilt på delsträcka 23. 
Delsträckorna sitter ihop och inventerades i ett enda sjok åt ena hållet, och uppdelat i 
delsträckor åt andra hållet. Delsträcka 22 var mycket blomrik och hade många fjärilar, 
särskilt juvelvingar. 
 

 
Fig. 13. Delsträcka 21 – 23 (södra delen) 
 
 

 
Fig. 14. Delsträcka 23 – 24 (norra delen).  
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Delsträcka 22 – 23 Östra sidan 
Inventerades 7 juli 2010 på förmiddagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – spridda 
förekomster till mycket riklig. 
 
Art Antal 
Amiral Vanessa atalanta 1 
Nässelfjäril Agalis uticae 19 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 17 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 11 
Skogsnätfjäril, Melitaea athalia 1 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 3 
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 8 
Förbiflygande blåvinge 4 

 
 
Delsträcka 21 Västra sidan 
Inventerades 7 juli 2010 på förmiddagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 2 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 3 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 2 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 2 
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 2 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 1 
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Delsträcka 22 Västra sidan 
Inventerades 7 juli 2010 på förmiddagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – mycket 
riklig. 
 
Art Antal 
Nässelfjäril Agalis uticae 6 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 13 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 1 
Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 5 
Violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe 

2 

Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 5 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 4 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1 
Förbiflygande blåvinge 3 

 
 
Delsträcka 23 Västra sidan 
Inventerades 7 juli 2010 på förmiddagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – spridda 
förekomster, marken var på denna delsträcka extremt torr, och blomrikedomen 
följaktligen låg. 
 
Art Antal 
Nässelfjäril Agalis uticae 8 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 11 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 7 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1 
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 2 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 1 

 
 
Delsträcka 24  
Inventerades 7 juli 2010 på förmiddagen, 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
spridda förekomster. 
 
Art Antal 
Nässelfjäril Agalis uticae 2 
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 2 
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Delsträcka 31, 33 och 36, väg 2226, Vingnäs 
Vid Vingnäs korsar en större kraftledning väg 2226 på ett flertal ställen, varav tre 
inventerades. Omgivningarna domineras av skog med inslag av mindre åkrar och ängar.  
 

 
Fig. 15. Delsträcka 31. 
 
Delsträcka 31 
Inventerades 9 juli 2010 mitt på dagen. 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – spridda 
förekomster. Mycket torrt. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 5  
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 2 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 2 1 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 1  
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 1  
Hedblåvinge Plebejus idas 1 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1  
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae 1  
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 3 9 
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena 
filipendulae 

 1 
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Fig. 16. Delsträcka 32 – 35 (delsträcka 33 inventerades med avseende på fjärilar). 
 
Delsträcka 33 
Inventerades 9 juli 2010 mitt på dagen. 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
rikligt.  
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 2 2 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 12 6 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1  
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 5 3 
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 1 4 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 2 1 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae 1  
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 2 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 1 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 3 1 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 2  
Förbiflygande liten pärlemorfjäril 2  
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Fig. 17. Delsträcka 36 – 39 (delsträcka 36 inventerades med avseende på fjärilar) 
 
Delsträcka 36 
Inventerades 9 juli 2010 mitt på dagen. 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
rikligt.  
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 4 2 
Skogsnätfjäril Melitaea athalia 1  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 6 4 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania  4 
Sandgräsfjäril Hippacharia semele 1  
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1  
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 2 2 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 6 3 
Hedblåvinge Plebejus idas  2 
Ljungblåvinge Plebejus argus 1  
Silverblåvinge Polyommatus amandus 2 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 4 5 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 3 2 
Förbiflygande liten pärlemorfjäril  5 
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Delsträcka 44-47, väg 2227, Knollen 
 

 
Fig. 18. Delsträcka 44 – 47. 
 
Delsträcka 44 
Inventerades 9 juli 2010 på eftermiddagen. 23 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – rikligt 
(nästan enbart prästkragar).  
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 1 
Nässelfjäril Agalis uticae 2 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 3 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1 
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Delsträcka 45 
Inventerades 9 juli 2010 på eftermiddagen. 23 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi 3 9 
Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe 1  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 3 3 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 4 
Sandgräsfjäril Hippacharia semele 2  
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina  1 
Ljungblåvinge Plebejus argus  1 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1  

 
 
Delsträcka 46 
Inventerades 9 juli 2010 på eftermiddagen. 23 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 3 
Nässelfjäril Agalis uticae 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 

 
 
Delsträcka 47 
Inventerades 9 juli 2010 på eftermiddagen. 23 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – västra 
sidan rikligt, östra sidan spridda förekomster – rikligt. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi 2  
Nässelfjäril Agalis uticae 1  
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 2  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 10 2 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 2 8 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 5 2 
Ljungblåvinge Plebejus argus  1 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae 1  
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 2  
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1  
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 5 4 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 3 2 
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Delsträcka 55-61, väg 2227 och väg 2228, Ånimskogs kyrka – Kingebol 
Här ligger vägen nära mitten av Ånimmens östra strand, och vägen går relativt nära 
sjön. Vid de flesta av delsträckorna finns skog mellan sjön och vägen. Vid 
inventeringstillfället var vinden frisk över sjön, men skogsridåerna skyddade 
vägkanterna som i huvudsak låg i lä.  
 

 
Fig. 19. Delsträcka 55 – 56. 
 
Delsträcka 55 
Inventerades 7 juli, mitt på dagen, 22 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – riklig. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 24 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 4 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril 3 
Förbiflygande liten pärlemorfjäril 1 
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Delsträcka 56 
Inventerades 7 juli, mitt på dagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – spridda 
förekomster. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 4 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 

 
 

 
Fig. 20. Delsträcka 56 – 57. 
 
Delsträcka 57 
Inventerades 7 juli på eftermiddagen, 22 ˚C, svag vind, blomrikedom – spridda 
förekomster till allmänt förekommande. 
 
Art Antal 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 1 
Hedblåvinge Plebejus idas 1 

 
Mindre bastardsvärmare närmare kyrkan, noterades på väg tillbaka till bilen. 
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Fig. 21. Delsträcka 58. 
 
Delsträcka 58, väg 2228 
Inventerades 7 juli på eftermiddagen, 22 ˚C, måttlig - frisk vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 7 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 2 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1 
Förbiflygande bastardsvärmare 1 

 

 
Fig. 22. Delsträcka 59. 
 
Delsträcka 59 
Inventerades 7 juli på eftermiddagen, 23 ˚C, svag – måttlig vind, blomrikedom – 
spridda förekomster. 
 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 2 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 1 
Mindre guldvinge Lycanea phlaeas 1 
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Fig. 23. Delsträcka 60 – 61. 
 
Delsträcka 60 
Inventerades 7 juli på eftermiddagen, 23 ˚C, svag – måttlig vind, blomrikedom – 
spridda förekomster. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi  5 
Skogsvitvinge Leptidea sinapis  1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus  22 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 2 4 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina  4 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 1 4 
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja  1 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae  1 
Mindre guldvinge Lycanea phlaeas 1  
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus  1 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus  4 
Förbiflygande stor pärlemorfjäril  1 
Förbiflygande liten pärlemorfjäril  1 
Förbiflygande blåvinge  1 
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Delsträcka 67-71, väg 2232 och 2233, Sandbol. 
Sandbol ligger en bit norr om Ånimmen. Området är litet, alla delsträckorna ligger 
samlat vid korsningen Fengersfors – Åmål. Blomningen är i huvudsak riklig, och flera av 
delsträckorna ligger i sydvästvända sluttningar där ängsmark breder ut sig öster om 
området. 
 

 
Fig. 24. Delsträcka 67 – 71. Väg 2232 går i ungefärlig nord-sydlig riktning, och väg 2233 är 
den väg som viker av mot nordost. 
 
Delsträcka 67 
Inventerades 6 juli 2010 på eftermiddagen, 21 ˚C, svag vind, blomrikedom – riklig. 
 
Art Antal 
Nässelfjäril Agalis uticae 2 
Skogsnätfjäril, Melitaea athalia 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 8 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 3 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 2 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 2 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1 
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 1 
Förbiflygande stora pärlemorfjärilar 3 
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Delsträcka 68 
Inventerades 6 juli 2010 på eftermiddagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – riklig. 
 
Art Antal 
Kålfjäril Pieris brassicae 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 8 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 5 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 2 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1 
Förbiflygande blåvinge 1 

 
 
Delsträcka 69 
Inventerades 6 juli 2010 på eftermiddagen, 22 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – inga 
blommor. 
 
Art Antal 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 2 

 
 
Delsträcka 70 
Inventerades 6 juli på eftermiddagen och 7 juli på förmiddagen, 19 - 22 ˚C, svag - 
måttlig vind, blomrikedom – riklig. 
 
Art Antal 
Skogsnätfjäril, Melitaea athalia 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 11 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera 1 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 2 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1 
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Delsträcka 71 
Inventerades 6 juli 2010 på eftermiddagen, 22 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
allmänt förekommande till riklig. 
 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 10 
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 1 
Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe 1 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 2 
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae 1 
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Delområde D Falköping 
Inventeringen genomfördes på fem olika delsträckor. Delsträckorna ligger mellan 
Falköping och Skövde i trakterna kring Stenstorp. Omgivningarna består i de flesta fall 
av odlad åkermark och öppna landskap.  
 

 
Fig. 25. Delsträcka 1. 
 
Delsträcka 1, väg 2689 
Inventerades 1 juli 2010 på förmiddagen. 20 ˚C, svag - måttlig vind, blomrikedom – 
allmänt förekommande till mycket rikligt. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi 1  
Kålfjäril Pieris brassicae  1 
Nässelfjäril Agalis uticae 1 3 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 18 18 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 6 7 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 2 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus  1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola  1 
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Fig. 26. Översiktskarta av delsträcka 2. 
 
 

 
Fig. 27. Delsträcka 2, sträcka 1-2. 
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Fig. 28. Delsträcka 2, sträcka 3 - 6. 
 
Delsträcka 2, väg 46 
Delsträckan består av sex kortare delsträckor som består av branta slänter ner mot 
vägen som skär genom mindre kullar. Slänterna var mycket torra vid 
inventeringstillfället. 
 
Inventerades 1 juli 2010 mitt på dagen. 20 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – varierande 
för de olika korta sträckorna, se nedan. 
 
Sträcka 1, blomrikedom – inga till enstaka. 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 5 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 6 
Ljungblåvinge Plebejus argus 1 

 
Sträcka 2, blomrikedom – inga till enstaka. 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 

 
Sträcka 3, blomrikedom – inga till enstaka. 
Art Antal 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 2 
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Sträcka 4, blomrikedom – spridda förekomster. 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 3 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 1 
Mindre blåvinge Cupido minimus 1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 

 
Sträcka 5, blomrikedom – spridda förekomster. 
Art Antal 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1 
Violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe 

1 

 
Sträcka 6, blomrikedom – allmänt förekommande 
Art Antal 
Rapsfjäril Pieris napi 1 
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 2 
Mindre blåvinge Cupido minimus 2 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1 
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 1 
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Fig. 29. Delsträcka 3. 
 
Delsträcka 3, väg 2865 från väg 46 till korsningen 2865/ 2866 
Inventerades 1 juli 2010 på eftermiddagen. 22 ˚C, svag till måttlig vind, blomrikedom – 
allmänt förekommande. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi  1 
Nässelfjäril Agalis uticae 2 4 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 20 24 
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 1  
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 9 5 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1  
Silverblåvinge Polyommatus amandus 1 2 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus  1 
Förbiflygande liten pärlemorfjäril  1 
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Fig. 30. Delsträcka 4. 
 
Delsträcka 4, väg 2692 Regumatorp 
Inventerades 29 juni 2010 på eftermiddagen. 25 ˚C, svag vind, blomrikedom – allmänt 
förekommande. 
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Kålfjäril Pieris brassicae 1  
Nässelfjäril Agalis uticae 1  
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 3 1 
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 2 1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 3 2 
Violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe 

2 1 

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1  
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 1  
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Fig. 31. Delsträcka 5. 
 
Delsträcka 5, väg 2692 Pukabo 
Sträckan inventerades från södra avgränsningen (se karta från trafikverket) vid 
korsningen mellan väg 2692 och 2690 till infarten till Ranstadsverket. 
 
Inventerades 29 juni 2010 på förmiddagen och mitt på dagen. 22 ˚C, svag vind, 
blomrikedom – rikligt. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi 1 1 
Nässelfjäril Agalis uticae 2 3 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 2  
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja  1 
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 5 1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 74 45 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina 30 22 
Vitgräsfjäril Lasiommata maera  1 
Ljungblåvinge Plebejus argus  5 
Mindre blåvinge Cupido minimus 1 1 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 2 1 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 16 8 
Ängsblåvinge Polyommantus semiargus 4 1 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 2 5 
Förbiflygande blåvinge 1 3 
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Delområde E Varberg 
Inventeringen genomfördes på två korta delsträckor. Delsträcka 1 är en liten slänt dit 
man flyttat värdefull flora i samband med vägbyggnationer.  Delsträcka 2 utgörs av 
vägkanten i en kraftledningsgata. 
 

  
Fig. 32. Delsträcka 1. 
 
Delsträcka 1, väg 41 Veddige 
Inventerades 28 juni 2010 på förmiddagen. 21 ˚C, svag vind, blomrikedom – spridda 
förekomster. 
 
Art Antal 
Nässelfjäril Agalis uticae 3 
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 1 
Förbiflygande blåvinge 1 
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Fig. 33. Delsträcka 2. 
 
Delsträcka 2, väg 853 Ursdamn 
Inventerades 28 juni 2010 på förmiddagen. 19 ˚C, svag vind, blomrikedom – inga till 
enstaka. 
 
Art Västra 

sidan 
Östra 
sidan 

Nässelfjäril Agalis uticae 1  
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 3 3 
Silverblåvinge Polyommatus amandus 2  
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 1 1 
Förbiflygande blåvinge 1  
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Delområde F Kungsbacka 
 

 
Fig. 34. Delsträcka 1. 
 
Delsträcka 1, väg 929 och 931, Fjärås Bräcka 
Vägarna ligger vid Fjärås Bräckas naturreservat. De inventerades 28 juni 2010 mitt på 
dagen. 20 ˚C, måttlig vind, blomrikedom – inga till enstaka (stora delar av vägkanterna 
är tätt bevuxna med bland annat eksly). Kommunen är numer huvudman för dessa 
vägar.  
 
Art Norra 

sidan 
Södra 
sidan 

Rapsfjäril Pieris napi 1  
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus  1 
Slåttergräsfjäril Maniola jurtina  1 
Ljungblåvinge Plebejus argus  1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola  1 

 
 
Delsträcka 2, väg 948, Lunna – Hästered 
Lokalen utgick från inventeringen då den slogs samma dag som fältbesöket och resultat 
från en inventering av delsträckan bedömdes bli missvisande. 
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Diskussion 

Dagfjärilarnas situation 
Dagfjärilar påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis väderförhållanden och till- 
gång till föda, men också klimatförändringar och förändringar i landskapet. Om en art 
skall kunna fortplanta sig i ett område behöver den tillgång till nektar (i de flesta fall, det 
finns fjärilar som även nyttjar andra källor, exempelvis fuksar som även suger näring 
från frukt eller trädsav) (Eliasson et al., 2005). Dessutom måste fjärilsartens värdväxt 
finnas tillgänglig. Olika arter är olika specifika i sina krav på värdväxter. Det finns gen- 
eralister inom dagfjärilsvärlden vars larver kan tillgodogöra sig näring från flera olika 
växter. Ett exempel på en generalist är rapsfjärilen som nyttjar ängsbräsma, löktrav och 
andra korsblommiga växter (Söderström, 2006). Andra arter är mer specialiserade vars 
larver endast livnär sig på en specifik växt, som exempelvis mindre blåvinge som enbart 
nyttjar getväppling. Hos blåvingarna finns exempel på arter med ännu mer specifika 
krav på livsförutsättningarna. Alkonblåvingen nyttjar endast klockgentiana som värd- 
växt, och tillbringar dessutom en del av sin livscykel hos myror. Där utsöndrar de ett 
feromon som gör att myrorna matar fjärilslarven som om den vore deras egen avkomma 
(Eliasson et al., 2005). Förutom krav på förekomst av värdväxt och nektarkällor har 
fjärilar också mer eller mindre precisa krav på andra företeelser i sin levnadsmiljö, t.ex. 
solinstrålning, vegetationshöjd, förekomst av buskar mm. (Bergman, muntl. 2010).    

Dagfjärilar svarar snabbt på förändringar i landskapet, mycket snabbare än exempelvis 
kärlväxter (Eliasson et al., 2005). Eftersom de till stor utsträckning är knutna till blom- 
rika miljöer som erbjuder en variation i växtsamhället har dagfjärilspopulationerna 
minskat i takt med att odlingslandkapet har moderniserats. Många arter klarar inte av 
att fullfölja sina livscykler i det effektiviserade jordbruket där slåttern tidigarelagts till 
försommaren, artmångfalden bland växterna har minskat och småskaliga element tagits 
bort i landskapet. Många av odlingslandskapets arter har idag sina sista livskraftiga 
populationer på flygfält, motorbanor, bangårdar, i kraftledningsgator och i vägkanter, 
dvs. marker som aktivt hålls öppna utan att vara direkt nyttjade för produktionsändamål 
(Eliasson et al, 2005).  Skötsel av vägkanter på ett sådant sätt att det gynnar fjärils-
faunan kan därför bidra till att erbjuda hotade fjärilsarter lämpligt habitat. För många 
fjärilar fungerar dessa miljöer som komplement till de biotoper de traditionellt 
använder, och för vissa arter är väg- och järnvägsmiljöer idag huvudbiotop (Lennartsson 
& Gylje, 2009) 

Det finns undersökningar vars syfte har varit att hitta storleken på landskap som är av 
betydelse för en fjärilspopulation, samt eventuella tröskelvärden för andelen lämpligt 
habitat inom detta landskap. I undersökningen Ryggradslösa djur och planering av 
infrastruktur – dagfjärilar som landskapsekologiska verktyg och modellorganismer 
(Askling et al. 2006), konstateras att landskapet ska studeras i relativt stor skala. Den 
skala som påverkar fjärilssamhällets sammansättning handlar om kilometrar snarare än 
hundratals meter. Mängden hagmarker och lövskogar inom 500 m och 2000 m kunde 
inte förklara fjärilsfaunans sammansättning, däremot mängden inom 5000 m. 
Tröskelvärdet för andelen lämpligt habitat (hagmarker/lövskog), för att ett artrikt 
fjärilssamhälle skall kunna finnas, hamnar i undersökningen på 7,3 % inom en radie av 
5000 m. Tröskelvärdena för enskilda arter varierade mellan 130-950 ha, det vill säga att 
1,6 -12,1% av landskapet ska bestå av passande habitat.  
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Inventeringsresultaten  
På ett flertal lokaler visar resultaten på en stor artrikedom bland de dagaktiva fjärilarna. 
För att riktigt kunna svara på hur vägkanterna står sig jämfört med ängs- och 
betesmarker behövs vidare analyser, lämpligen jämförelser med resultat från NILS-
inventeringen som är en del av SLU:s miljöövervakning. SLU är dock inte färdiga med 
analyserna av årets inventeringar ännu. En subjektiv bedömning av resultaten av 
inventeraren är dock att låga individantal i början av sommaren förmodligen beror på 
den ovanligt kalla och sena vår som var i Västra Götaland år 2010.  Dessa misstankar 
bekräftades också av ovanligt sena observationer av arter som i vanliga fall flyger tidigt, 
exempelvis aurorafjäril som noterades vid Ranebo 22 juni. Samtidigt verkade 
högsommararterna flyga som vanligt. 

Antalet arter och individer 
Totalt noterades 34 olika arter utefter vägarna (bilaga 2). Artantalet varierade mellan 
olika lokaler, vilket är väntat. Antalet arter som noteras på en lokal är beroende av dels 
hur landskapet ser ut runtomkring, och dels på kvaliteten på själva lokalen. För att en 
fjärilsart skall kunna leva i ett område på längre sikt måste tröskelvärdet för mängden 
lämpligt habitat på landskapsnivå överstigas. Vägkanterna kan fungera både som 
komplementområde där de utgör en del av en fjärilpopulations habitat i ett landskap, 
och som huvudsaklig biotop för en population av fjärilar i ett område (Lennartsson & 
Gylje 2009). Ett exempel på det senare är fynden av mindre blåvinge längs väg 46 i 
Falköping. Vägkanten består delvis av långa slänter där det växer rikligt av getväppling. 
Utanför slänterna domineras marken av åkermark. Förmodligen är dessa slänter 
huvudsaklig biotop för den population av mindre blåvinge som lever där (Bergman, 
muntligen 2010).  

För tidpunkten för inventeringen är det ett väntat resultat att se ett högt individantal 
lukt- och slåttergräsfjärilar, vilket inventeringen bekräftar. Dessa fjärilar är dessutom 
inte ovanliga även i områden med få blommor, så länge som deras värdväxter finns 
närvarande (olika gräs).  

Vitfjärilar är normalt mycket vanligt förekommande, de noteras i regel ofta och i stora 
antal. Särkilt rapsfjärilen är vanlig. Inventeringsresultaten är något förvånande på 
denna punkt, då vitfjärilarna i stort sett helt lyste med sin frånvaro under första delen av 
sommaren. Förmodligen beror detta på den ovanligt kalla våren i Västra Götaland och 
Halland, men jämförelser med resultat från NILS-inventeringen är önskvärda när de har 
sammanställt sina resultat för årets säsong. 

Antalet arter och antalet individer korrelerar med längden på delsträckan som är 
inventerad, och vidare analys av längd på inventerade sträckor och antalet arter har ej 
gjorts inom denna inventering. En subjektiv bedömning är dock att delområdena 
Falköping, Norra Dalsland och Orust uppvisade både högt individantal, en hög 
diversitet och förekomst av rödlistade arter. I inventeringen noterades inte några arter 
som är upptagna i EU:s Art- och habitatdirektiv.  

Rödlistade arter 
Det noterades ett antal rödlistade arter i inventeringen. I de flesta fall noterades 
rödlistade arter i områden som även uppvisade en stor diversitet bland mer vanliga 
arter. De arter som noterades var: Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe (NT), 
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Mindre blåvinge Cupido minimus (NT), Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae (NT) 
och Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT). Se även bilaga 1.  

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe, noterades på två delsträckor i delområde 
Falköping, och en delsträcka i delområde Norra Dalsland. Den violettkantade 
guldvingen är en stor guldvinge där hanen är skarpt orange med violetta skimrande 
inslag på ovansidan av vingarna, medan honan är brun-violett med inslag av orange. 
Den lever i friska till fuktiga ängsmarker, och värdväxten är vanligen ängssyra, men 
även bergssyra och krusskräppa. Markerna bör slås i slutet på juli i södra Sverige och i 
augusti i norra Sverige för att arten skall trivas (Eliasson 20103). I Sverige har arten 
minskat starkt i antal sedan 1980-talet. (Söderström 2006).  

Mindre blåvinge Cupido minimus, noterades även den på två delsträckor i delområde 
Falköping, och på en sträcka i delområde Orust. Mindre blåvinge är den minsta av 
blåvingarna, har helt brun ovansida hos båda könen. Den har en snabb klippande flykt, 
men flyger sällan vägvinnande. Den trivs i varma sluttningar och torrängar, och är helt 
beroende av förekomsten av värdväxten getväppling (Söderström 2006). Getväppling är 
kalkgynnad och växer på torra marker. Den mindre guldvingen är tämligen vanlig på 
Öland och Gotland, men ovanlig på fastlandet med enbart lokala förekomster (Eliasson 
20101).  

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae, noterades på nio delsträckor i delområde 
Norra Dalsland. Förekomsterna är enligt en subjektiv bedömning rikliga för att vara en 
rödlistad art. Det finns ett tydligt samband mellan förekomsten av bastardsvärmare i ett 
område, artdiversiteten hos förekommande fjärilar, samt mängden lämpligt habitat i 
landskapet. Mindre bastardsvärmare är som namnet förtäljer inte en dagfjäril, utan en 
dagaktiv svärmare. Den är den minsta av de nordiska bastardsvärmarna och har en 
något genomskinlig svart färg på framvingarna med fem klara röda fläckar. 
Bastardsvärmare är mycket orädda, vilket beror på att de är giftiga, och man kan ofta 
vrida och vända på blomman de sitter på utan att de flyger iväg. Habitatet är friska till 
torra gräsmarker, skogsbryn, vägkanter och hyggen. Den nyttjar i första hand olika arter 
av vicker (Vicia ssp.) (Sarin & Bergman, 2010), men även gulvial, klöver och käringtand 
som värdväxter. Arten förekommer främst i sydöstra Sverige, men finns även i Dalsland, 
och har liksom andra bastardsvärmare minskat under de senaste 20 till 30 åren (Hydén, 
2010).  

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae, noterades på en delsträcka i 
delområde Kungälv och en delsträcka i delområde Norra Dalsland. Sexfläckig 
bastardsvärmare är metalliskt svart på framvingarna med sex röda fläckar som namnet 
förtäljer. Den lever på öppna blomrika ängs- och hagmarker, vägrenar och skogskanter. 
Larven lever främst på käringtand Lotus corniculatus, undantagsvis på andra ärtväxter 
(Franzén, 2010). Utbredningen är begränsad till södra Sverige, där den fortfarande 
förekommer tämligen allmänt lokalt (Söderström 2006). 

Andra naturvårdsintressanta arter 
Det finns även några noteringar av arter som visserligen inte är med på rödlistan, men 
som ändå bör kommenteras i naturvårdssammanhang. Hagtornsfjäril, Aporia crataegi, 
är en stor tämligen sällsynt vitfjäril. Den är vit med svarta, eller mörkbruna vingribbor 
som trivs i bland annat skogsbryn, gles blandskog och buskrika hagmarker. Den lägger 
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sina ägg på rönn, slån och hagtorn (Söderström 2006). Den noterades vid ett tillfälle på 
Orust. 

En annan i naturvårdssammanhang nämnvärd art är humlelik dagsvärmare Hemaris 
fuciformis. Det är en dagaktiv svärmare som man kan se när den söker nektar i maj – 
juni, och hovrar framför blomman medan den äter. Den nyttjar skogstry och kaprifol 
som värdväxter.  

Humlelik dagsvärmare är en av två arter inom familjen som tillämpar mimicry för att 
likna exempelvis humlor, men sina svart och ljust gulrandiga kroppar och 
genomskinliga vingar.  Den andra arten är svävflugelik dagsvärmare, som är snarlik den 
humlelika dagsvärmaren, men med vissa skillnader på vingarna, och färger på kroppen. 
I Sverige har de två dagsvärmararterna en likartad utbredning och var båda ungefär lika 
ofta påträffade till för relativt få år sedan. Idag är svävflugelik dagsvärmare den av 
arterna som minskat betänkligt i stora delar av landet och är rödlistad, medan humlelik 
dagsvärmare ännu tycks hålla ställningarna på samma nivå som tidigare (Eliasson 
20102).  

Kommentarer kring de olika delområdena 
 
Delområde A Kungälv 
Delsträckorna Höga och Vråkärr (väg 595) ligger nära en stor betesmark vid kusten, och 
det är vid delsträckan Höga som både sexfläckig bastardsvärmare och humlelik 
dagsvärmare noterades. Delsträckorna inventerades i slutet på juni, och i början på juli 
med ganska magra resultat. Dessa två sträckor bedömdes ändå vara mest intressanta ur 
fjärilssynpunkt i delområdet och inventerades ännu en gång i mitten på juli, med bättre 
resultat. 

 
Delområde B Orust 
Delsträckorna inventerades vid samma tid som Kungälv, dvs. slutet på juni och början 
av juli. Även här valdes de två mest intressanta delsträckorna ut för en kompletterande 
inventering i mitten på juli. Delsträcka Boxviks kile 1 (väg 740) visade upp en 
imponerande artrikedom bland växterna, och här noterades både hagtornsfjäril och 
mindre blåvinge (NT).  Dessutom noterades en ovanligt hög individtäthet av humlor 
längs delsträckan, där de flesta av de vanligaste arterna var närvarande. Vid 
inventeringen lades inte någon tid ner på vidare artbestämning av svårare humlearter, 
hanar osv., men en rik humlenärvaro är ändå värd att nämna i sammanhanget.  

Delsträcka 1 vid Boxviks kile är av stort intresse ur dagfjärilsperspektiv, och förmodligen 
även för andra insekter som nyttjar nektar och pollenkällor. 

 

Delområde C Norra Dalsland 
Detta delområde är det i särklass största området, då det innefattar 71 delsträckor längs 
sjön Ånimmens stränder (väg 2226, 2227, 2228, 2232 och 2233). Av dessa 71 sträckor 
inventerades drygt 30 stycken med avseende på fjärilsfaunan utspridda runt sjön. Vissa 
delsträckor går i huvudsak genom skog, medan andra löper genom ett gammalt 
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odlingslandskap. De sträckor som går genom skog är något svårinventerade då 
vägkanterna stora delar av dagen ligger i skugga.  

Det noterades ett ganska stor antal förbiflygande stora pärlemorfjärilar som inte 
artbestämts. De är antingen skogspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril eller möjligtvis 
silversträckad pärlemorfjäril. Pärlemorfjärilar är mycket skickliga flygare, och särskilt de 
stora pärlemorfjärilarna är snabba med orolig flykt, vilket gör att de kan vara mycket 
svåra att fånga in för artbestämning. Är det varmt sitter de sällan länge på samma 
blomma, vilket ytterligare försvårar artbestämning. Störst chans att artbestämma dessa 
stora pärlemorfjärilar har man om de sätter sig på exempelvis en tistel där de kan ta lite 
längre tid på sig för att äta.   

Intrycket av landskapet runt Ånimmen är att det småskaliga jordbruket fortfarande 
hyser blomrika miljöer, vilket också avspeglar sig i inventeringsresultaten. Mindre 
bastardsvärmare (NT) påträffades hela nio gånger på själva delsträckorna runt sjön, och 
noterades ytterligare vid något tillfälle utanför den egentliga inventeringen. Även 
sexfläckig bastardsvärmare (NT) noterades, och violettkantad guldvinge (NT). 

Delområdet inventerades en vecka i början av juli. Det hade varit torrt mycket länge, och 
på en del av delsträckorna var vegetationen helt bränd och vissen. Längs Ånimmens 
östra stränder där jordtäcket är tunt och berget ligger i dagen på flera ställen hade 
björkarna gulnat av torkan. Detta förklarar den låga blomrikedomen på en del 
delsträckor som under mindre extrema väderförhållanden skulle hysa ännu fler 
nektarkällor. 

Sammantaget bedöms delområde Norra Dalsland hysa höga kvaliteter för fjärilsfaunan. 

 

Delområde D Falköping 
I Falköping noterades två rödlistade arter, mindre blåvinge och violettkantad guldvinge. 
Art- och individantal bedöms som stort i området. I Falköpingstrakten finns en hel del 
av det äldre odlingslandskapet kvar, vilket gör att resultaten från inventeringen är 
väntade, och ur naturvårdsperspektiv glädjande. I stort sett alla delsträckor var av 
medelgod till god kvalitet ur fjärilssynpunkt.  

 

Delområde E Varberg 
Delsträckorna i Vargberg är förhållandevis korta. Det är svårt att uttala sig om hur 
artsamhällena ser ut på så korta sträckor, eftersom rena slumpfaktorer kan göra att 
resultaten blir missvisande. Det är därför svårt att dra några slutsatser om detta 
delområde. 

 

Delområde F Kungsbacka 
I Kungsbacka inventerades endast en delsträcka. Den ligger på Fjärås bräcka, delvis 
inom naturreservatet. Det finns fina blomrika betesmarker bredvid vägen, men själva 
vägkanten är i stort sett helt igenvuxen av bland annat tätt eksly. Därför är 
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blomrikedomen låg, och förväntan att hitta fjärilar i dessa vägkanter är liten, vilket 
också bekräftas av inventeringsresultaten.  

 

Gemensamma nämnare för områden med goda inventeringsresultat 
De delområden och delsträckor som bedöms hysa högst kvaliteter för fjärilar har en del 
saker gemensamt. Dels bedömdes diversiteten och blomrikedomen hos de kärlväxter 
som förekom i dessa vägkanter vara hög, och dels så uppskattas omgivningarna utgöras 
av relativt mycket småskaligt jordbruk med betesmarker, åkrar och slåtterängar. En av 
anledningarna till artrikedomen i vägkanterna i dessa områden är inslaget av kalk i 
markerna. Även om de rödlistade arterna som påträffats under inventeringen endast 
delvis nyttjar kalkgynnade värdväxter, bidrar mångfald bland arter, struktur och 
blomrikedom till lämpliga habitat för dagfjärilar.   

Vägkanternas betydelse 
Eftersom förekomsten av fjärilar i en vägkant inte bara beror på hur vägkanten är 
beskaffad, utan även speglar förekomsten av lämpliga habitat i omgivningarna, kan inte 
resultaten enbart tolkas som ett mått på kvaliteten på själva vägkanten som 
fjärilshabitat. Däremot kan man säga att i de vägkanter där många arter påträffats och 
som hyser rödlistade arter är vägkanterna av betydelse för dessa arters fortlevnad 
eftersom de förmodligen hyser både rika nektarkällor och värdväxter för dessa arter, och 
utgör en större eller mindre del av fjärilarnas habitat i området.  

Inför vidare arbete 
Efter genomförd pilotinventering har tankar och idéer inför vidare arbete sammanställts 
nedan. 

Genomföra tre fältbesök per lokal och säsong 
För att kunna göra en bättre jämförelse med andra fjärilsinventeringar, exempelvis om 
lokalen är artrik, eller vilka rödlistade arter som påträffats i ett område, behöver man 
göra minst tre fältbesök per lokal och säsong. Om man gör tre fältbesök på en säsong 
täcks större delar av artsamhällets olika flygtider in. Vissa arter flyger endast i början på 
sommaren, andra har två flygtider, en i början och en i slutet med uppehåll i mitten. 
Några flyger endast på högsommaren, och andra endast på sensommaren.  Till sist finns 
även en grupp som man kan se på vingarna under hela sommaren. 

Det första fältbesöket bör sammanfalla med aurorafjärilens flygtid i maj- juni då man 
även kan förväntas hitta andra tidiga arter som exempelvis smultronvisslare och 
grönsnabbvinge. Ett enkelt sätt att veta om det är dags att ge sig ut är att övervaka 
artportalens registreringar av just aurorafjäril i början av maj. 

Nästa fältbesök är lämpligt att starta när silverblåvingen flyger i juni - juli. Då flyger 
även midsommarblåvingen, och de flesta av gräsfjärilarna är typiska högsommararter.  
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Det tredje fältbesöket bör fånga upp sensommararterna i juli – augusti. En lämplig art 
att synkronisera inventeringen med är silverstreckad pärlemorfjäril. Vid denna tid ser 
man även vitfläckig guldvinge, en andra generation av påfågelöga och mindre guldvinge. 

Jämförelse med NILS-inveteringen 
Det är lämpligt att jämföra resultaten med NILS-inventeringen, då den är nationell. Här 
kan man urskilja eventuella avvikande mönster i förekomst av åtminstone vanliga arter. 
Hur den här jämförelsen kan gå till är ännu osäkert, vidare kontakter med NILS behövs 
för att diskutera datahantering, årliga rapporter mm. 

Användbarhet för Trafikverkets vidare arbete 
Inventering av dagaktiva fjärilar kan användas som mått på naturvärden kopplade till 
lämpliga fjärilshabitat (och följaktligen lämpliga habitat för en mängd andra insekter 
och växter) i landskapet. Fjärilarnas närvaro i vägkanten visar också om vägkanten i sig 
är en del av detta lämpliga habitat, och på så vis bidrar till att bevara den biologiska 
mångfalden. För en del arter kan vägkanten i sig själv utgöra ett helt habitat för en 
population, förutsatt att värdväxten finns närvarande och vägkanten är tillräckligt bred.  
Ett förmodat exempel på detta är fynden av mindre blåvinge längs väg 46 i Falköping, 
där det finns rikligt av värdväxten getväppling längs de långa slänterna ner mot vägen. 

Oavsett om vägkanten i sig själv utgör ett lämpligt habitat för en population, eller om 
den är ett bidrag till andelen lämpligt habitat i ett landskap, är det ur fjärilssynpunkt 
lämpligt att vid så många vägkanter som möjligt slå sent på säsongen. Dessutom bör 
man undvika att så in gräsblandningar och lägga på matjord vid nybyggnationer, utan 
låta en mer varierad och blomrik flora etablera sig på naturlig väg (alternativt insådd av 
ängsflora) i vägkanten. Genom att låta vägkanterna utgöra lämpliga habitat för fjärilar 
bidrar man dessutom med att gynna en mängd andra arter, då deras livsmiljö är en av 
de mest artrika som finns i Sverige. Ungefär hälften av de växter, djur och svampar som 
finns med på rödlistan finns i sådana miljöer. (Askling et al. 2006). Inventering av 
dagfjärilsfaunan kan vara ett komplement till inventeringar av växter i vägkanten för att 
bedöma vägkantens kvalitet och betydelse för områdets naturvärden.  
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Bilaga 1. Rödlistade arter 

 

Art 
Rödlistning
s- kategori 

Lokal 

Violettkantad 
guldvinge Lycaena 
hippothoe 

NT − Norra Dalsland, väg 2226, Salebol, delsträcka 22. 

− Falköping, väg 46 Öja, delsträcka 2. 

− Falköping, väg 2692, Regumatorp, delsträcka 4. 
 

Mindre blåvinge 
Cupido minimus 

NT − Falköping, väg 46 Öja, delsträcka 2. 

− Falköping, väg 2692, Pukabo, delsträcka 5. 

− Orust, väg 740, Boxviks Kile 1, delsträcka 1. 

Mindre 
bastardsvärmare 
Zygaena viciae 

NT − Norra Dalsland, väg 2226, Salebol, delsträcka 22. 

− Norra Dalsland, väg 2226, Vingnäs, delsträcka 33. 

− Norra Dalsland, väg 2227, Knollen, delsträcka 44. 

− Norra Dalsland, väg 2227, Knollen, delsträcka 45. 

− Norra Dalsland, väg 2227, Knollen, delsträcka 47. 

− Norra Dalsland, väg 2228, Ånimskogs kyrka, 
delsträcka 58. 

− Norra Dalsland väg 2232 och 2233, Sandbol, 
delsträcka 67. 

− Norra Dalsland, väg 2232, Sandbol, delsträcka 70. 

− Norra Dalsland, väg 2232, Sandbol, delsträcka 71. 

Sexfläckig 
bastardsvärmare 
Zygaena filipendulae 

NT − Norra Dalsland, väg 2226, Vingnäs, delsträcka 31. 

− Kungälv, väg 595, Höga, delsträcka 1. 
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Bilaga 2. Förteckning över samtliga funna arter 
 
Humlelik dagsvärmare  Hemaris fuciformis 
Hagtornsfjäril  Aporia crataegi 
Kålfjäril  Pieris brassicae 
Rapsfjäril  Pieris napi 
Amiral  Vanessa atalanta 
Skogsvitvinge  Leptidea sinapis 
Aurorafjäril  Antocharis cardamines  
Nässelfjäril  Agalis uticae 
Skogsnätfjäril Melitaea athalia 
Älggräspärlemorfjäril  Brenthis ino 
Skogspärlemorfjäril  Argynnis adippe 
Ängspärlemorfjäril  Argynnis aglaja 
Brunfläckig pärlemorfjäril  Boloria selene 
Luktgräsfjäril  Aphantopus hyperantus 
Kamgräsfjäril  Coenonympha pamphilus 
Pärlgräsfjäril  Coenonympha arcania 
Svingelgräsfjäril  Lasiommata megera 
Sandgräsfjäril  Hipparchia semele 
Slåttergräsfjäril  Maniola jurtina 
Vitgräsfjäril  Lasiommata maera 
Violettkantad guldvinge  Lycaena hippothoe 
Mindre guldvinge  Lycaena phlaeas 
Vitfläckig guldvinge  Lycaena virgaureae 
Mindre blåvinge  Cupido minimus 
Hedblåvinge  Plebejus idas 
Puktörneblåvinge  Polyommatus icarus 
Ljungblåvinge  Plebejus argus 
Silverblåvinge  Polyommatus amandus 
Ängsblåvinge  Polyommantus semiargus 
Ljungblåvinge  Plebejus argus 
Ängssmygare  Ochlodes sylvanus 
Mindre tåtelsmygare  Thymelicus lineola 
Sexfläckig bastardsvärmare (allmän 
bastardsvärmare) 

Zygaena filipendulae 

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae 
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