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Dags att gå med håven?
XNatur
En ny studie har jämfört antalet  
fjärilar i Norrbotten med Skåne.  
Nu vill doktoranden Elin Videvall att 
norrbottningarna ska räkna fjärilar.

Elin Videvall är ursprungli-
gen från Luleå men är dok-
torand vid Lunds Universi-
tet. Hon forskar om evolu-
tionsbiologi men har i da-
garna gett ut en studie med 
fokus på fjärilar.

Syftet med studien har dels 
varit att utvärdera en ny me-
tod, och dels att samla in data 
över hur många fjärilar det 
finns i både Skåne och Norr-
botten.

Vanligtvis kommer siffror-
na över fjärilsbestånden från 
privatpersoner som rappor-

terat in vilka fjärilar man sett.
– Det är vanliga männis-

kor som hjälper till och kan 
utifrån egna områden räk-
na fjärilar och rapportera in 
vilka man ser. Då får vi får en 
bra bild över landets fjärils-
arter, säger Elin Videvall och 
fortsätter:

– Det är värdefullt och de 
som rapporterar in väljer 
själv vart de går och gör det 
ofta i populära fjärilsmiljö-
er som gräs- och ängsmar-
ker. Det finns fjärilar i andra 
miljöer också som i barr- och 
lövskogar så de habitaten blir 
något underrepresenterade  i 
landet och vi räknade fjärilar 
i flera habitat.

I Norrbotten har fokus legat 
kring kusten och fyra olika 
lokaler i Bergnäset och Sun-
dom i Luleå kommun, Ros-
fors i Piteå kommun och 
Långberget i Boden kom-
mun. Där har man testat att 
gå runt i ett rutsystem som 

liknar det som används vid 
räkning av fåglar. 

– Vad vi kom fram till var 
att man hittar många olika 
fjärilar i andra habitat och 
inte bara i gräsmarker. Vi 
fann flera fjärilar i barrskog 
och på kalhyggen men även 
kring mindre bebyggelse, sä-
ger Elin Videvall.

Rapsfjäril är den fjäril som 
flest i länet har rapporterat 
in och man har även hittat 
många av sorterna blåvinge, 
skogsgräsfjäril och vitfläckig 
guldvinge. 

Nu hoppas Elin Videvall 
att fler i Norrbotten kan bör-

ja med att räkna fjärilar till-
sammans med Svensk dag-
fjärilsövervakning.

– Problemet är att Norr-
botten och norra Sverige är 
underrepresenterat så det 
hade varit värdefullt om fler 
i norr hade varit intresserade 
av att räkna eftersom man då 
bidrar till forskningen. Man 
kan gå in på Svensk Dag-fjä-
rilsövervaknings hemsida 
och anmäla sig. Sedan väljer 
man ett område som en pro-
menadsträcka. 

Tre rapporter per sommar 
går bra, enligt Videvall som 

menar att vem som helst kan 
göra detta. 

– Man behöver inte vara 
expert utan det kan vara  nå-
got för pensionärer, barnfa-
miljer eller liknande. Då do-
kumenterar man vilka fjär-

lar man sett. Man kan lära 
sig runt 70 arter i Norrbot-
ten och man kan komma 
ganska nära dem, fota dem 
eller fånga dem med håv,  
säger Elin Videvall.
Konrad Olsson

Länets tio vanligaste fjärilar 
2010–2014
X1 Rapsfjäril, 230 stycken.
X2 Vitfläckig guldvinge, 121.
X3 Grönsnabbvinge,  114.
X4 Skogsgräsfjäril,  82.
X5 Violett blåvinge,  57.

X6 Ängssmygare,  49.
X7 Brun blåvinge,  41.
X8 Aurorafjäril,  40.
X9 Ängsblåvinge,  37.
X10 Skogsvitvinge,  36.

Källa: Svensk dagfjärilsövervakning

XNorrbotten har 
varit underrepresen-
terat och det vore 
värdefullt om fler 
hade räknat fjärilar.

Elin Videvall, doktorand vid 
Lunds universitet

Nässelfjäril. En av våra vanligaste fjärilar. Den trivs i trädgårdar och längs skogsbilvägar. Foto: Extern

Fjärilsforskare. Elin Videvall är doktorand i biologi vid 
Lunds Universitet. 

Vitfläckig guldvinge. Hanen av den vitfläckiga guldvingen 
är vackert lysande orange på ovansidan av vingarna och är 
näst vanligast i länet. Det visar Elin Videvall i sin studie. 
 


