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Från och med 2010 finns Svensk Dagfjärilsöver-
vakning (http://www.lu.se/dagfjarilar)  som följer 
förändringar i de svenska dagfjärilarnas utbred-
ning och antal. Vare sig du redan är fjärilsentusi-
ast eller nyfiken på att bli en, så finns det plats för 
dig inom dagfjärils övervakningen! Du kan välja 
att räkna fjärilar längs en slinga som du vandrar 
eller vid en särskild plats. Du upprepar räknin-
gen ett antal gånger under sommarhalvåret så att 
alla arter har en chans att komma med. Tack vare 
att räkningarna utförs på samma sätt varje år kan 
man göra jämförelser mellan åren om hur antalet 
fjärilar i Sverige ökar eller minskar.

Svensk Dagfjärilsövervakning koordineras av 
Biologiska Institutionen vid Lunds Universitet. 
Det är en del av Naturvårdsverkets nationella 
program för miljöövervakning och är ett samar-
bete mellan bland annat Sveriges Entomologiska 
Förening, Naturvårdsverket, Lunds Universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelser-
na. Vi arbetar nu med att successivt bygga upp, 
samordna och ge service åt ett nätverk av rap-
portörer spridda över hela landet. Första årsrap-
porten är på väg ut till 2010 års inventerare och 
visar att metoderna fungerar bra i vårt land. Hela 
30 000 fjärilar har räknats fördelat på mer än 80 

arter! Ett 150-tal rapportörer har engagerat sig 
hittills i projektet och många fler är välkomna. 
Runtom i landet finns det gott om tänkbara lo-
kaler och ju fler som kommer med desto bättre 
bild av tillståndet för Sveriges fjärilar får vi. Vi 
är intresserade av alla landets delar, såväl slätt-
bygd som skog eller fjällnära trakter! Så var än 
du bor i landet är du varmt välkommen att föreslå 
en slinga eller punktlokal och sedan komma med 
som inventerare!

Slingor
En slinga är normalt 1-3 km lång och utlagd så 
att den täcker in olika naturtyper och livsmiljöer 
för fjärilar. Du föreslår själv var du vill placera en 
slinga. Slingan delas in i ett antal segment utifrån 
de naturtyper man vandrar igenom, t ex betes-
mark, lövskog, kärr. Slingan inventeras genom 
att vandra den i lugn promenadtakt och räkna de 
fjärilar som man ser framför sig, dels 2,5 m åt 
vardera sidan, dels 5 m framåt, dels 5 m uppåt 
(Fig. 1). Arter och deras antal noteras för varje 
segment och inventeringstillfälle. Om en fjäril 
behöver studeras närmare för artbestämning av-
bryter man vandringen tillfälligt och fortsätter 
sedan igen från samma plats. Det är bra om slin-
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Figur 1. En slinginventerare 
som vandrar sin slinga, Medan 
du går framåt räknar du alla 
fjärilar du ser i den zon som vi-
sas i figuren: 2,5 m åt vardera 
sidan om dig, 5 m framåt och 
5 meter uppåt. Illustration: 
Måns Sjöberg.
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gan inte är alltför otillgänglig eller alltför arbet-
sam att inventera. Målet är att följa fjärilarnas 
antal över ett antal år så lägg upp slingan för en 
lagom arbetsinsats.

Punktlokaler
En punktlokal består av ett område med 25 me-
ters radie som ligger runt en bestämd mittpunkt 
(Fig. 2). Precis som när det gäller slingor är det 
du själv som föreslår var du vill placera en punk-
tlokal. Önskar du förslag på slingor eller punkter 
i din hemtrakt så går det självklart bra att höra av 
sig också. En punktlokal kan exempelvis vara en 
del av en äng, trädgården hemmavid, en glänta i 
skogen eller liknande. Man inventerar lokalens 
dagfjärilar genom att i 15 minuter räkna antalet 
individer per art som man påträffar inom punkt-
lokalen och 5 m uppåt. Precis som för slingan 
kan man avbryta räkningen tillfälligt om en fjäril 
behöver studeras närmare för artbestämning. 

Säsong
Övervakningssäsongen löper från 15 april till 
15 september. Man räknar sin slinga eller punkt 
vid minst 3-7 tillfällen på en säsong, fast det går 
bra att räkna så ofta som en gång i veckan om 
du vill och vädret tillåter. En typisk inventering 
sker någon gång mellan 11 och 17 en dag då vin-
den inte är kraftigare än måttlig, temperaturen är 
+13°C eller mer, och det är åtminstone halvklart 

(max 50% mulet). Som tumregel kan man an-
vända att fjärilarna skall vara ordentligt aktiva, 
dvs i varmt väder kan man vara ute lite senare 
eller tidigare på dagen och i fjällen kan man in-
ventera även vid lite lägre temperaturer. Mer råd 
och information om hur man går tillväga finns 
på hemsidan (http://www.lu.se/dagfjarilar).

Svensk Dagfjärilsövervakning är en del av 
det europiska nätverket Butterfly Conservation 
Europe. I Finland, Storbritannien, Nederländer-
na och flera andra länder finns liknande projekt. 
Sveriges spännande dagfjärilsfauna kommer nu 
därmed att kunna spela en ny och viktig roll i 
förståelsen för vilka faktorer som hotar eller 
gynnar Europas dagfjärilar.

Vill du boka en slinga eller punktlokal eller 
bara fråga om verksamheten i allmänhet? E-
posta, ring eller skriv så hör jag av mig!

Lars B. Pettersson, Biologiska Institutionen, 
Ekologihuset, SE-223 62 Lund, Sweden. Tel. 
046-2223818, 
E-mail: dagfjarilar@gmail.com, lars.petters-
son@biol.lu.se
Hemsida: www.lu.se/dagfjarilar

Figur 2. En punktlokal med 
observatören i mitten och 
25 m radie runt omkring. 
Man räknar fjärilar upp 
till 5 m höjd. Illustration: 
Måns Sjöberg.


