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Inventering av dagaktiva fjärilar 

i Göteborgs kommun 2011



VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara 
utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som 
goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord 
Som en del av arbetet med att kartlägga förekomst av känsliga och skyddade 
arter i Göteborgs kommun, har miljöförvaltningen gett Melica i uppdrag att 
inventera dagaktiva fjärilar under 2011. Syftet med inventeringen var dels att 
kartlägga förekomsten av dagfjärilsarter och fjärilsrika miljöer, dels att resultatet 
ska ligga till grund för en framtida övervakning av fjärilsfaunan i kommunen. 
 
Inventeringen bekräftar att det i Göteborgs kommun finns flera områden som är 
artrika på fjärilar. Dessa är framförallt blomrika gräsmarksmiljöer som hålls 
öppna till halvöppna genom bete, slåtter eller röjning. Rödlistade fjärilsarter 
förekom på sju av de inventerade områdena, bland annat i de två artrikaste 
områdena Öxnäs och Sillvik.  
 
Kännedomen om tillståndet för kommunens fjärilar har varit låg, eftersom någon 
tidigare heltäckande inventering inte har gjorts. En genomgång av Göteborgs 
naturhistoriska museums dagfjärilssamling samt av enskilda rapporter från 
fjärilsskådare har dock tytt på att vissa arter som har minskat kraftigt i Sverige 
även har försvunnit från Göteborgsområdet.  
 
Dagfjärilarna har bedömts ha så stor vikt för den biologiska mångfalden att de 
har tagits upp i ett eget delmål under Göteborgs lokala miljömål Ett rikt växt- 
och djurliv. Delmålet syftar till att bevara fjärilarnas livsmiljöer så att antalet 
fjärilsarter på sikt inte minskar. 
 
Förekomsten av fjärilar har rapporterats till Artportalen, den nationella 
databasen för artobservationer. 
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Sammanfattning 
 
En inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun har genomförts 
sommaren 2011 på uppdrag av Göteborgs Stad.  
 
Trettio områden valdes ut och inventerades en gång per månad under maj, juni, 
juli och augusti. Inventeringsmetoden var observation längs ett antal transekter i 
varje område. 
 
Totalt hittades 39 fjärilsarter. Fem av dess är rödlistade. Rödlistade arter hittades 
på totalt sju lokaler. Den fjäril som hittades vid flest inventeringstillfällen var 
nässelfjäril. Rapsfjäril var den fjäril som det hittades flest individer av, totalt 188 
individer. Det artrikaste området var Öxnäs 1 med 15 fjärilsarter. Andra artrika 
områden var Sillviks skalgrusbank med 14 arter samt Ragnhildsholmen och 
Tomtebacken som bägge hade 13 arter.  
 

Nässelfjäril i Haga kile 
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Bakgrund 
 
Denna inventering syftar till att undersöka vilka dagaktiva fjärilar som finns i 
Göteborgs kommun och var dessa finns, samt att kartlägga särskilt fjärilsrika 
miljöer. Resultatet från inventeringen ska ligga till grund för en framtida 
övervakning av fjärilsfaunan i kommunen. 
 
Arbetet (inventeringarna och rapportskrivandet) har utförts av Peter Nolbrant, 
Biodivers och Åsa Röstell, Melica, på uppdrag av Miljöförvaltningen Göteborgs 
Stad. Inventeringarna skedde under sommaren 2011 och rapportskrivandet under 
hösten 2011. Alla foton i rapporten är tagna av Peter Nolbrant och Åsa Röstell. 
Ortofoto från 2008 har tillhandahållits av Miljöförvaltningen och copyrighten 
tillhör Göteborgs Stad. Underlag till översiktskartan har tillhandahållits av 
Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. 
 
Det som karaktäriserar dagfjärilar är att de har klubbformiga antenner och vilar 
med vingarna sammanslagna. De flyger till största delen dagtid, men det gör 
även en del nattfjärilar. Bastardsvärmare är nattfjärilar som alltid flyger på dagen 
och de har dessutom klubbformiga antenner (dessa har inkluderats i denna 
inventering). Dagfjärilar lever i flera olika sorters miljöer, framför allt öppna 
gräsmarksmiljöer. Viktigt är att det finns rikligt med nektarproducerande växter 
samt att de växter som fjärilarna har som värdväxter finns. Allt fler dagfjärilar är 
idag hotade. I Europa är en av åtta dagfjärilar utrotningshotade och på den 
svenska rödlistan finns många dagfjärilar upptagna. Detta beror till stor del på att 
fjärilarnas livsmiljöer försvunnit eller förändrats under senare år, främst på 
grund av ett mer storskaligt jord- och skogsbruk. 
 



Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun R 2012:4 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5 

Puktörneblåvingar i området Brudarebacken. 
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Metoder 
 
Inventeringsmetoden har utgått från Naturvårdsverkets manual för 
fjärilsinventering: Handledning för miljöövervakning. Undersökningstyp: 

Dagaktiva fjärilar. Version 1:2 2011-03-10 (Naturvårdsverket 2011). Enligt 
denna ska lokaler från olika miljöer, med skillnader i markfuktighet och hävd, 
väljas ut. I första hand ska floristiskt rika slåtter- och betesmarker prioriteras, i 
andra hand övriga öppna marker (som bryn, vägkanter och kustnära hällmarker), 
i tredje hand halvöppna ohävdade örtrika busk- och skogsmarker (som hyggen 
och kraftledningsgator).  
 
De utvalda lokalerna bör besökas var 7-14:e dag mellan maj till augusti. 
Inventering ska endast ske vid temperaturer över 17°C, vindstyrka mindre än 
friska vindar (8-13,8 m/s) samt vid i huvudsak soligt väder. Om solen skiner kan 
lägre temperaturer accepteras under vår och höst. När det gäller vindstyrkan får 
en bedömning göras från fall till fall beroende på lokalens vindutsatthet. 
 
Lokalerna delas in i linjetransekter som läggs vinkelrätt mot den smalaste delen 
av lokalen. Transekterna läggs med 25 meters mellanrum. Inventeraren går längs 
transekterna med en hastighet av cirka 2 minuter/100 meter och noterar arter och 
antalet individer fem meter åt vardera hållet samt fem meter framåt. Om en fjäril  
behöver fångas in för artbestämning avbryts inventeringen och återupptas sedan 
från samma ställe. Mellan transekterna räknas inga fjärilar.  
 
För varje lokal ska även kringdata samlas in. Vid varje inventeringstillfälle ska 
temperatur, vind och start- och stopptid noteras, sam en skattning av 
blomrikedomen (nektarproducerande växter) göras. En gång för varje lokal ska 
även krontäckning (uppdelat på buskar, träd och totalt), hävd (vid bete även 
djurslag), vegetationshöjd, vegetationsstruktur, lokalens areal samt 
kärlväxtdiversitet (endast vart 5 år) noteras. 
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Genomförande 
 
Tillsammans med beställaren har 30 områden i Göteborgs kommun valts ut. De 
utvalda områdena är av olika karaktär och skiljer sig i t.ex. växtlighet, 
markfuktighet, krontäckning och omgivande landskap. Fokus har legat på 
slåtter- och betesmarker men även andra öppna marker såsom kustnära 
hällmarker, brynmiljöer och kraftledningsgator har tagits med. I fält har den 
ursprungliga avgränsningen av områdena justerats. 
 
Varje område har inventerats en gång i månaden under perioden maj – augusti.  
Inventering har endast skett vid temperaturer över 17°C, vindar under cirka 8 
m/s och vid huvudsakligen klart väder. Under vissa perioder var vädret för dåligt 
för att inventera vilket medförde att vissa lokaler fick inventeras två gånger i 
samma månad istället. T.ex. var maj kall och regnig så vissa lokaler inventerades 
två gånger i juni i stället för i maj och juni. Vid sådana tillfällen har lokalerna 
inventerats tidigt och sent i samma månad för att resultatet inte ska påverkas 
nämnvärt. 
 
I områdena har transekter lagts ut med cirka 25 meters mellanrum längs med den 
kortaste sidan av området. Varje transekt har gåtts i en takt på cirka 2 
minuter/100 meter. Dagaktiva fjärilar har noterats och räknats 5 meter till 
vänster, höger och framför inventeraren. Vid behov har fjärilarna fångats in med 
fjärilshåv för att artbestämmas (och sedan släppts).  
 
Vid varje inventeringstillfälle har väder, temperatur, vind, blomrikedom, start- 
och stopptid samt dominerande blommande växter noterats. Blomrikedomen har 
angetts på en skala från ett till fem (1=inga-enstaka, 2=spridda förekomster, 
3=allmänt förekommande, 4=rikligt, 5=mycket rikligt). Dominerande 
blommande växter har noterats med artnamn samt en uppskattning av mängden 
på en skala 1-3.  
 
För varje lokal har en gång på säsongen (oftast vid det första 
inventeringstillfället) följande kringdata noterats: krontäckning, hävd (samt 
eventuellt djurslag) och områdets areal. Krontäckningen i form av buskar, träd 
samt total har noterats i procent i kategorierna 0-5 %, 6-25 %, 26-50 %, 51-75 % 
och 76-100%. 
 
En del fjärilsarter har ganska nyligen bytt namn. Namnanvändningen i denna 
rapport utgår genomgående från boken ”Svenska fjärilar En fälthandbok” 
(Söderström 2006). I rapporten används svenska namn, men i artlistan (bilaga 1) 
finns både svenska och latinska namn. 
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Resultat 
 
De 30 utvalda områdena ligger utspridda i Göteborgs kommun (figur 1). 
Resultatet från varje område presenteras på följande sidor. 
  

Figur 1. Karta över inventerade områden i Göteborgs kommun. 
 
Total hittades 39 fjärilsarter (bilaga 1). Av dessa är fem rödlistade. Mindre 
blåvinge (Nära hotad – NT) hittades i ett område, silversmygare (NT) hittades i 
två områden, violettkantad guldvinge (NT) hittades i ett område, alkonblåvinge 
(Sårbar – VU) hittades i två områden och sexfläckig bastardsvärmare (NT) 
hittades i två områden (tabell 1). Rödlistade arter hittades totalt i sju områden, 
dvs. 23 % av det totala antalet lokaler. 
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Tabell 1. Antal fyndtillfällen av rödlistade arter fördelade på områden. 

Områden Mindre 
blåvinge 

Silversmygare Violettkantad 
guldvinge 

Alkonblåvinge Sexfläckig 
bastardsvärmare 

5 Holm Jakobsdal  1    

7 Sillvik 2    2 

11 Lärjeån Annedal   1   

18 Getryggen    1  

19 Brudarebacken     1 

23 Orremossen    1  

28 Öxnäs 1  1    

 
Den vanligaste fjärilen var rapsfjäril, 188 individer noterades totalt. Därefter 
följer puktörneblåvinge med 157 noterade individer. Den fjäril som noterades  
flest gånger var nässelfjäril (30 fyndtillfällen), tätt följd av slåttergräsfjäril (28 
fyndtillfällen) samt rapsfjäril och luktgräsfjäril (26 fyndtillfällen vardera).  
 
Artrikast område var Öxnäs 1 (område 28), där noterades 15 arter (figur 2). 
Artrika var också Sillviks skalgrusbank (område 7) som hade 14 arter, 
Ragnhildsholmen (område 14) och Tomtebacken (område 1) som bägge hade 13 
arter samt Majvik (område 21) som hade 12 arter. I avrundat medeltal hittades 8 
fjärilar per lokal. 
 

Figur 2. Antal arter per område. 
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Tomtebacken (område 1)  
Tomtebacken är en mosaikartad betesmark som ligger på Hisingen mellan 
Nordre älv och Bohusbanan (figur 3). Betesmarkens fuktighetsgrad varierar från 
fuktiga starrområden till torra hällmarker. Områdets areal är 36 700 m² och 
inventerades längs 15 transekter lagda i sydostlig riktning. Området betas av 
nötdjur och den totala krontäckningen är 6-25 %. Under inventeringssäsongen 
varierade blomrikedomen mellan 2 och 3. Dominerande blommande växter var 
majsmörblomma, blodrot, älggräs, björnbär, ljung, ängsvädd och käringtand. 
Totalt hittades 13 fjärilsarter (tabell 2). 
 

Figur 3. Karta över Tomtebacken. Rött markerar fotopunkt. 
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Tomtebacken, foto åt sydsydväst. 
 
Tabell 2. Funna fjärilsarter på Tomtebacken uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril 13  2  

Aurorafjäril 6    

Citronfjäril 1    

Påfågelöga 4    

Storfläckig 
pärlemorfjäril 

1    

Nässelfjäril  15   

Ängssmygare  1   

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

 1   

Puktörneblåvinge  1 1  

Slåttergräsfjäril  1 4 1 

Kålfjäril   9 2 

Luktgräsfjäril    8  

Sandgräsfjäril    1 
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Sydväst Bärby (område 2) 
Området ligger på Hisingen och är en betesmark som ligger i ett öppet 
odlingslandskap intill väg 563 (figur 4). I betesmarken finns ganska många 
lågvuxna enbuskar. Områdets areal är 12 900 m² och inventerades längs 8 
transekter lagda i ostlig riktning. Området har en total krontäckning på 0-5 % 
och betas extensivt av nötdjur. Under inventeringssäsongen varierade 
blomrikedomen mellan 1 till 4. Dominerande blommande växter var gökärt, 
blodrot, käringtand, rölleka, ängsvädd, ljung och liten blåklocka. Totalt hittades 
6 fjärilsarter (tabell 3). 
 

Figur 4. Karta över Sydväst Bärby. Rött markerar fotopunkt. 
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Sydväst Bärby, foto åt nordnordost. 
 
Tabell 3. Funna fjärilsarter på Sydväst Bärby uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Nässelfjäril 4   3 

Slåttergräsfjäril   5 1 

Kamgräsfjäril   1 3 

Svingelgräsfjäril    6 

Kålfjäril    2 

Sandgräsfjäril    2 
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Område 3 Trädet  
Trädet är en betesmark som ligger på Hisingen i ett öppet odlingslandskap 
(figur 5). Områdets areal är 14 300 m² och inventerades längs 7 transekter lagda 
i sydostlig riktning. Området har en total krontäckning på 0-5 % och betas av 
får. Blomrikedomen varierade under inventeringssäsongen mellan 1 till 3. De 
dominerande blommande växterna var blodrot, ljung och rölleka. I övrigt 
dominerades växtligheten av gräs. Totalt hittades 7 fjärilsarter (tabell 4). 
 

Figur 5. Karta över Trädet. Rött markerar fotopunkt. 
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Trädet, foto åt sydsydväst. 
 
Tabell 4. Funna fjärilsarter på Trädet uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal funna 
individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Nässelfjäril 3 1  1 

Mindre guldvinge 1    

Rapsfjäril 1    

Kamgräsfjäril   3  

Kålfjäril   2  

Sandgräsfjäril    1 

Puktörneblåvinge    1 
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Kvillehed vid Nordreälv (område 4) 
Kvillehed ligger vid Nordreälv och är en fuktig vall som betas av nötdjur 
(figur 6). Områdets areal är 7900 m² och inventerades längs 9 transekter lagda i 
nord-nordostlig riktning. Området har en total krontäckning på 0-5 %. 
Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under inventeringssäsongen. 
Dominerande blommande växter var ängsbrässma, revsmörblomma, vanlig 
smörblomma och vitklöver. Totalt hittades 7 fjärilsarter (tabell 5). 
 

Figur 6. Karta över Kvillehed vid Nordreälv. Rött markerar fotopunkt. 
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Kvillehed vid Nordreälv, foto åt västsydväst. 
 
Tabell 5. Funna fjärilsarter på Kvillehed vid Nordreälv uppdelat på inventeringstillfälle (siffran 
anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Nässelfjäril 14 2   

Kamgräsfjäril 1    

Rapsfjäril  1 4 15 

Slåttergräsfjäril  1   

Luktgräsfjäril  1   

Obestämd 
blåvinge 

 1   

Kålfjäril   6 5 
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Holm Jakobsdal (område 5) 
 
Holm Jakobsdal är en mosaikartad betesmark som ligger på Hisingen i närheten 
av Säve depå (figur 7). Områdets areal är 11 900 m² och inventerades längs 6 
transekter lagda i ostlig riktning. Området har en total krontäckning på 26-50% 
och betas av nötdjur. Blomrikedomen varierade mellan 4 och 5 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var blodrot, jungfrulin, 
téveronika, brudbröd, vitklöver, skogsklöver, käringtand, getväppling, bockrot, 
gulmåra, ängsvädd och gråfibbla. Totalt hittades 9 fjärilsarter (tabell 6). En 
rödlistad art, silversmygare, hittades i juli. På lokalen hittades även det regionalt 
minskande biet långhornsbi (en hanne). Den rödlistade växten slåttergubbe växte  
strax nordväst om inventeringsytan. 
 

Figur 7. Karta över Holm Jakobsdal. Rött markerar fotopunkt.  
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Holm Jakobsdal, foto åt väster. 
 
Tabell 6. Funna fjärilsarter på Holm Jakobsdal uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger 
antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Puktörneblåvinge 37 11 6 8 

Rapsfjäril 2    

Citronfjäril  1    

Kamgräsfjäril 1    

Slåttergräsfjäril  4 3  

Luktgräsfjäril  2 2  

Nässelfjäril  1   

Ängssmygare  1   

Silversmygare (NT)   1  
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Lexby smedja (område 6) 
 
Lexby smedja är en betesmark som ligger på Hisingen nära galoppbanan 
(figur 8). Områdets areal är 8700 m² och inventerades längs 7 transekter lagda i 
sydlig riktning. Området har en total krontäckning på 51-75 % och betas 
extensivt av får och nötdjur. Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var blodrot, rölleka, 
grässtjärnblomma, ljung och fyrkantig johannesört. Totalt hittades 10 fjärilsarter 
(tabell 7). 
 

Figur 8. Karta över Lexby smedja. Rött markerar fotopunkt.  
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Lexby smedja, foto åt nordväst. 
 
Tabell 7. Funna fjärilsarter på Lexby smedja uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Mindre guldvinge 3    

Smultronvisslare 1    

Kamgräsfjäril 1 1   

Luktgräsfjäril  1 2  

Vitgräsfjäril   6  

Kålfjäril   3  

Rapsfjäril   2  

Silverblåvinge   1  

Sandgräsfjäril    2 

Nässelfjäril    1 
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Sillviks skalgrusbank (område 7) 
 
Sillviks skalgrusbank ligger på Hisingen och är en floristisk rik dalgång 
(figur 9). Hävden består i området av slåtter. Områdets areal är 6100 m² och 
inventerades längs 6 transekter lagda i nord-nordostlig riktning. Området har en 
total krontäckning på 6-25 %.  Blomrikedomen varierade mellan 3 och 5 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var käringtand, 
jungfrulin, kattfot, smultron, getväppling, kärrknipprot, vitmåra, prästkrage, 
väddklint, gulmåra, rödklöver, äkta johannesört och bockrot. Totalt hittades 14 
fjärilsarter (tabell 8). Två rödlistade arter hittades, mindre blåvinge i maj och 
juni samt sexfläckig bastardsvärmare i juni och juli. 
 

Figur 9. Karta över Sillviks skalgrusbank. Rött markerar fotopunkt.  
 

Mindre blåvinge i området Sillviks skalgrusbank 
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Sillviks skalgrusbank, foto åt ostnordost. 
 
Tabell 8. Funna fjärilsarter på Sillviks skalgrusbank uppdelat på inventeringstillfälle (siffran 
anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Skogsvisslare 4    

Puktörneblåvinge 2   12 

Rapsfjäril  1    

Ljung/hed-blåvinge  28   

Mindre blåvinge (NT) 12 7   

Ljungblåvinge  2   

Hedblåvinge  2 3  

Ängssmygare  1   

Sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) 

 1 4  

Citronfjäril   8 2 

Mindre tåtelsmygare   4  

Slåttergräsfjäril   3 8 

Silverstreckad 
pärlemorfjäril 

  2  

Påfågelöga   1  

Silverblåvinge    7 
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Stora Amundön östra (område 8) 
 
Stora Amundön östra ligger vid kusten söder om Askim och är en betad 
strandäng (figur 10). Områdets areal är 54 300 m² och inventerades längs 11 
transekter lagda i sydlig riktning. Området har en total krontäckning på 0-5 % 
och betas av hästar.  Blomrikedomen varierade mellan 3 och 4 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var vanlig smörblomma, 
téveronika, humleblomster, hundkex, ängsbrässma, vitklöver, rölleka, älgört och 
käringtand. Totalt hittades 9 fjärilsarter (tabell 9). På lokalen observerades även 
den rödlistade fågeln hämpling.  
 

Figur 10. Karta över Stora Amundön östra (det södra området av de två). Rött markerar 
fotopunkt.  
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Stora Amundön östra, foto åt söder. 
 
Tabell 9. Funna fjärilsarter på Stora Amundön östra uppdelat på inventeringstillfälle (siffran 
anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril 6 2 32 26 

Puktörneblåvinge 3    

Kamgräsfjäril 1   1 

Mindre guldvinge 1    

Silverblåvinge  1   

Slåttergräsfjäril   11  

Sandgräsfjäril   1  

Kålfjäril     12 

Luktgräsfjäril    1 
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Stora Amundön nordöstra (område 9) 
 
Stora Amundön nordöstra ligger vid kusten söder om Askim (figur 11).  
Områdets areal är 38 400 m² och inventerades längs 10 transekter lagda i ostlig 
riktning. Området har en total krontäckning på 0-5 % och betas av hästar samt 
slås också delvis.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var gåsört, trift, 
strandkrypa, käringtand, rölleka, kråkvicker, kvanne, bockrot och liten 
blåklocka. Totalt hittades 7 fjärilsarter (tabell 10). På lokalen observerades även 
den rödlistade fågeln sånglärka.  
 

Figur 11. Karta över Stora Amundön nordöstra (det norra området av de två). Rött markerar 
fotopunkt.  
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Stora Amundön nordöstra, foto åt sydost. 
 
Tabell 10. Funna fjärilsarter på Stora Amundön nordöstra uppdelat på inventeringstillfälle 
(siffran anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Kamgräsfjäril 1 1   

Nässelfjäril  2  1 

Slåttergräsfjäril  1 8  

Sandgräsfjäril   2  

Mindre 
tåtelsmygare 

  1  

Luktgräsfjäril    2 

Kålfjäril    2 
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Änggårdsbergen (område 10) 
 
Området Änggårdsbergen är en ljunghed som ligger i centrala Göteborg i ett 
större naturområde (figur 12). Området är delvis bränt. Områdets areal är 
19 900 m² och inventerades längs 12 transekter lagda i ostlig riktning. Området 
har en total krontäckning på 0-5 %. Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 
under inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var ljung, blodrot 
och gullris. Totalt hittades 4 fjärilsarter (tabell 11). 
 

Figur 12. Karta över Änggårdsbergen. Rött markerar fotopunkt.  
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Änggårdsbergen, foto åt söder. 
 
Tabell 11. Funna fjärilsarter på Änggårdsbergen uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger 
antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Ljungblåvinge  6 5  

Hedblåvinge   12  

Påfågelöga   1  

Nässelfjäril    2 
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Lärjeån Annedal (område 11) 
 
Området är en svagt betad eller tidigare betad (troligtvis av häst eller nötdjur) 
och igenväxande hagmark i brinkarna mot Lärjeån (figur 13). Området ingår i en 
större mosaik med små hagmarker, lövridåer och lövdungar. Marken varierar 
från fuktig till frisk. Områdets sammanlagda areal är 6800 m² och inventerades i 
västra delområdet längs 2 transekter lagda i nord-nordostlig riktning och i östra 
delområdet längs 5 transekter lagda i sydlig riktning. Området har en total 
krontäckning på 0-5 %. Blomrikedomen varierade mellan 2 och 4 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var älgört, 
humleblomster, åkertistel, vanlig smörblomma, gökärt, téveronika, hundkex, 
häckvicker, strätta, gulvial och skogsklöver. Totalt hittades 11 fjärilsarter 
(tabell 12). 
 

Figur 13. Karta över Lärjeån Annedal (två delområden). Rött markerar fotopunkter.  
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Lärjeån Annedal, foto åt öster. 
 
Tabell 12. Funna fjärilsarter på Lärjeån Annedal uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger 
antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Kamgräsfjäril 2    

Nässelfjäril  8   

Silverblåvinge  6 1  

Luktgräsfjäril  2 9  

Ängssmygare  1 3  

Violettkantad 
guldvinge (NT) 

 1   

Rapsfjäril   6  

Slåttergräsfjäril   3  

Mindre 
tåtelsmygare 

  3  

Påfågelöga    1  

Citronfjäril    2 
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Björsjöås (område 12) 
 
Området består av en kulle med hällmark med rester av en gammal gård på 
Vättlefjäll (figur 14). Runt lämningarna finns fuktiga till friska gräsmarker som 
är gamla slåttermarker och åkrar. Området slås och efterbetas av får. 
Omgivningarna består av barrskogar. Områdets areal är 11 600 m² och 
inventerades längs 8 transekter lagda i väst-sydvästlig riktning. Området har en 
total krontäckning på 0-5%.  Blomrikedomen varierade mellan 2 och 3 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var blodrot, oxel, vanlig 
smörblomma, ängskovall, rölleka, kärrtistel och ängsvädd. Totalt hittades 7 
fjärilsarter (tabell 13). 
 

Figur 14. Karta över Björsjöås. Rött punkt markerar fotopunkt.  
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Björsjöås, foto åt nordväst. 
 
Tabell 13. Funna fjärilsarter på Björsjöås uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Kamgräsfjäril 1 1   

Luktgräsfjäril  1 4  

Slåttergräsfjäril  1 5  

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

 1   

Vitfläckig 
guldvinge 

  1  

Citronfjäril   1  

Nässelfjäril   1 4 
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Fjällbo ängar (område 13) 
 
Området, som ligger vid Utby, är en ängsmark som sluttar mot sydost (figur 15). 
Både torrare och fuktigare partier förekommer. Ängsmarken slås under 
sensommaren. Området omges av lövskog. Områdets areal är 14 800 m² och 
inventerades längs 9 transekter lagda i nordostlig riktning. Området slåttras och 
har en total krontäckning på 6-25 %.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 4 
under inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var vanlig 
smörblomma, hagtorn, ängsbrässma, téveronika, vitklöver, hundkex, rödklöver, 
ängsskallra,  rölleka och älgört. Totalt hittades 6 fjärilsarter (tabell 14). 
 

Figur 15. Karta över Fjällbo ängar. Rött markerar fotopunkt.  
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Fjällbo ängar, foto åt ostsydost. 
 
Tabell 14. Funna fjärilsarter på Fjällbo ängar uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril  1 12 1 

Luktgräsfjäril    5  

Mindre 
tåtelsmygare 

  3  

Citronfjäril   1  

Slåttergräsfjäril   1  

Ängssmygare   1  
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Ragnhildsholmen (område 14) 
 
Ragnhildsholmen är ett område med en borgruin vid Nordre älv (figur 16).   
Områdets areal är 25 200 m² och inventerades längs 8 transekter lagda i 
nordostlig riktning. Området har en total krontäckning på 26-50 % och betas av 
får, samt slåttras delvis. Blomrikedomen varierade mellan 2 och 4 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var slån, maskros, 
majsmörblomma, bockrot, vitklöver, rödklöver, midsommarblomster, gulmåra, 
rölleka, åkertistel, väddklint, brännässla och mjölkört. Totalt hittades 13 
fjärilsarter (tabell 15). 
 

Figur 16. Karta över Ragnhildsholmen. Rött markerar fotopunkter.  
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Ragnhildsholmen, foto åt nordost. 
 
Tabell 15. Funna fjärilsarter på Ragnhildsholmen uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger 
antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril 7    

Nässelfjäril 3 22 1  

Påfågelöga 1  1  

Ängssmygare  1   

Svingelgräsfjäril  1   

Luktgräsfjäril  1 4  

Kamgräsfjäril  1   

Kålfjäril    27  

Mindre 
tåtelsmygare 

  4  

Starrgräsfjäril   3  

Citronfjäril   1  

Slåttergräsfjäril    3 

Puktörneblåvinge    1 
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Vättlefjäll skogsbete Storsjön (område 15) 
 
Området är en betad skog på Vättlefjäll som domineras av ek med inslag av tall 
och björk (figur 17). Marken är näringsfattig och domineras av ris. Svagt bete 
sker med får. I söder ligger område 31 i direkt anslutning till området. Området 
sluttar mot väster mot en sjö och omges av blandskog. Områdets areal är 12 900 
m² och  inventerades längs 9 transekter lagda i ostlig riktning. Området har en 
total krontäckning på 51-75 %.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 2 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var blodrot, 
skogsstjärna, ängskovall och ljung. Totalt hittades 4 fjärilsarter (tabell 16). 
 

Figur 17. Karta över Vättlefjäll skogsbete Storsjön (det norra området av de två). Rött markerar 
fotopunkt. 
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Vättlefjäll skogsbete Storsjön, foto åt söder. 
 
Tabell 16. Funna fjärilsarter på Vättlefjäll skogsbete Storsjön uppdelat på inventeringstillfälle 
(siffran anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Makaonfjäril 1    

Grönsnabbvinge 1    

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

 1   

Luktgräsfjäril  1   
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Lindås (område 16) 
 
Lindås ligger ute vid kusten i Billdal och består av hällmarker med mycket ljung 
i skrevorna (figur 18). Röjningar sker i området. Områdets areal är 4700 m² och 
inventerades längs 4 transekter lagda i sydostlig riktning. Området har en total 
krontäckning på 0-5 %.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var ljung, vattenklöver 
och brakved. Totalt hittades 7 fjärilsarter (tabell 17). 
 

Figur 18. Karta över Lindås. Rött markerar fotopunkt.  
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Lindås, foto åt norr. 
 
Tabell 17. Funna fjärilsarter på Lindås uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal funna 
individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Puktörneblåvinge 1    

Makaonfjäril 1    

Hedblåvinge  2   

Ljung/hed-
blåvinge 

 2   

Sandgräsfjäril   6  

Mindre guldvinge   1 1 

Citronfjäril   1  

Tosteblåvinge   1  

 
 



Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun R 2012:4 

  Göteborgs Stad Miljöförvaltningen   42 

Delsjöområdet – TV-masten (område 17) 
 
Området ligger i ett skogsområde i Delsjöområdet i östra delen av kommunen 
och består av hällmarker med fuktiga partier inemellan  (figur 19). Områdets 
areal är 28 500 m² och  inventerades längs 10 transekter lagda i ostlig riktning. 
Området har en total krontäckning på 0-5 % och har bränts för några år sedan.  
Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under inventeringssäsongen. 
Dominerande blommande växter var klockljung, myrlilja, ljung och blodrot. 
Totalt hittades 4 fjärilsarter (tabell 18). I området observerades även en 
skogsgräshoppa. 
 

Figur 19. Karta över Delsjöområdet – TV-masten. Rött markerar fotopunkt. 
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Delsjöområdet – TV-masten, foto åt nordnordväst.  
 
Tabell 18. Funna fjärilsarter på Delsjöområdet - TV-masten uppdelat på inventeringstillfälle 
(siffran anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Ljung/hed-
blåvinge 

 7 3  

Sandgräsfjäril    32 19 

Citronfjäril   5  

Luktgräsfjäril   2  

Hedblåvinge    1  
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Delsjöområdet – Getryggen (område 18) 
 
Getryggen ligger i ett större skogsområde i Delsjöområdet i den östra delen av 
kommunen (figur 20). I området utförs naturvårdsbränning. Områdets areal är 
18 000 m² och inventerades längs 8 transekter lagda i ostlig riktning. Området 
har en total krontäckning på 0-5 %.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 
under inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var klockljung, 
klockgentiana, ljung och blodrot. Totalt hittades 8 fjärilsarter (tabell 19). Ägg av 
den rödlistade fjärilen alkonblåvinge hittades på den rödlistade blomman 
klockgentiana. 
 

Figur 20. Karta över Delsjöområdet – Getryggen. Rött markerar fotopunkt.  
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Delsjöområdet – Getryggen, foto åt nordnordväst.  
 
Tabell 19. Funna fjärilsarter på Delsjöområdet - Getryggen uppdelat på inventeringstillfälle 
(siffran anger antal funna individer).  

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Hedblåvinge  4 1  

Sandgräsfjäril    9 7 

Ängssmygare   3  

Citronfjäril   2  

Nässelfjäril   1  

Påfågelöga   1  

Ljungblåvinge   1  

Alkonblåvinge (VU)   67*  

*67 ägg funna på klockgentiana på tre platser i området. 
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Klockgentiana med ägg av alkonblåvinge i området Getryggen. 
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Delsjöområdet – Brudarebacken (område 19) 
 
Brudarebacken ligger i Delsjöområdet i östra delen av kommunen och är en 
nedlagd deponi (figur 21). Gräset i området klipps. Områdets areal är 14 500 m² 
och inventerades längs 7 transekter lagda i ostlig riktning. Området har en total 
krontäckning på 0-5 %. Blomrikedomen varierade mellan 2 och 5 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var vitklöver, 
käringtand, rödklöver, alsikeklöver, kråkvicker, gulvial, jordklöver, åkertistel, 
rölleka och gåsört. Totalt hittades 9 fjärilsarter (tabell 20). Den rödlistade arten 
sexfläckig bastardsvärmare hittades vid inventeringen i juli. Den rödlistade 
fågeln sånglärka observerades även i området. 
 

Figur 21. Karta över Delsjöområdet – Brudarebacken. Rött markerar fotopunkt.  
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Delsjöområdet – Brudarebacken, foto åt norr.  
 
Tabell 20. Funna fjärilsarter på Delsjöområdet - Brudarebacken uppdelat på inventeringstillfälle 
(siffran anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Puktörneblåvinge  36  5 

Nässelfjäril  12   

Silverblåvinge  5   

Ängssmygare  4   

Slåttergräsfjäril    1 2  

Sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) 

  11  

Mindre tåtelsmygare   7  

Luktgräsfjäril   5  

Citronfjäril   3  
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Rya skog (område 20) 
 
Rya skog är ett område i ett litet ädellövskogsområde inklämt mellan industrier 
på Hisingen (figur 22). Områdets sammanlagda areal är 4100 m² och 
inventerades i det sydsydostliga delområdet längs 3 transekter lagda i ost-
nordostlig riktning, i det sydliga delområdet längs 2 transekter i nordostlig 
riktning och i det sydsydvästliga delområdet 2 transekter i sydostlig riktning. 
Området slåttras och har en total krontäckning på 6-25 %.  Blomrikedomen 
varierade mellan 1 och 2 under inventeringssäsongen. Dominerande blommande 
växter var ängssyra, blodrot och rölleka. Totalt hittades 2 fjärilsarter (tabell 21). 
 

Figur 22. Karta över Rya skog (tre delområden). Rött markerar fotopunkt.  
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Rya skog (sydsydvästliga delområdet), foto åt sydsydväst. 
 
Tabell 21. Funna fjärilsarter på Rya skog uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Puktörneblåvinge 1    

Slåttergräsfjäril   4   
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Majvik (område 21) 
 
Majvik består av två delområden som ligger väster om Torslanda på Hisingen 
(figur 23). Området består dels av ett hällmarksområde (norra delområdet), dels 
en del med högvuxen vegetation i brynmiljö (södra delområdet). Områdets 
sammanlagda areal är 6100 m² och inventerades i det södra delområdet längs  4  
transekter lagda i ost-nordost riktning och i det norra delområdet längs 2 
transekter i ostlig riktning. Området hävdas inte och har en total krontäckning på 
26-50 %.  Blomrikedomen varierade mellan 3 och 4 under inventeringssäsongen. 
Dominerande blommande växter var björnbär, gråfibbla, brännässla, hundkex, 
käringtand, gulvial, jungfrulin, téveronika, skogsklöver, harklöver, kråkvicker, 
rödklöver, vitklöver, stormåra, kirskål, åkertistel och ljung. Totalt hittades 12 
fjärilsarter (tabell 22). 
 

Figur 23. Karta över Majvik (två delområden). Rött markerar fotopunkt.  
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Majvik (södra delområdet), foto åt nordnordväst. 
 
Tabell 22. Funna fjärilsarter på Majvik uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal funna 
individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Puktörneblåvinge  14 4 3 6 

Ängsmygare  2 4   

Kamgräsfjäril  1   1 

Rovfjäril  1    

Påfågelöga 1  3  

Luktgräs   9 1  

Hedblåvinge   1   

Mindre 
tåtelsmygare 

  7 1 

Silverstreckad 
pärlemorfjäril 

  1  

Slåttergräsfjäril   2 2 

Mindre guldvinge   1  

Kålfjäril     1 
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Botaniska trädgården (område 22) 
 
Området ligger i Botaniska trädgården i centrala Göteborg och består dels av en 
örtagård, dels en lundmiljö (figur 24). Gräset i delar av området klipps. 
Områdets areal är 4300 m² och inventerades längs 4 transekter lagda i ostlig 
riktning. Området har en total krontäckning på 26-50 %.  Blomrikedomen 
varierade mellan 3 och 5 under inventeringssäsongen. Dominerande blommande 
växter var vitplister, kirskål, olika mynotr, kantnepeta, timjan, blodtopp, solhatt, 
fyrkantig johannesört och olika rosor. Totalt hittades 2 fjärilsarter (tabell 23). 
 

Figur 24. Karta över Botaniska trädgården. Rött markerar fotopunkt.  
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Botaniska trädgården, foto åt sydväst. 
 
Tabell 23. Funna fjärilsarter på Botaniska trädgården uppdelat på inventeringstillfälle (siffran 
anger antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril  2    

Kålfjäril   6   
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Orremossen (område 23) 
 
Orremossen är ett öppet område i ett större skogsområde i Vättlefjäll i norra 
delen av kommunen (figur 25). Fuktiga partier blandas med torra ljungmarker. 
Röjning sker i området och ett antal försöksrutor finns. Områdets areal är 
35 300 m² och inventerades längs 9 transekter lagda i nordostlig riktning. 
Området har en total krontäckning på 6-25 %.  Blomrikedomen varierade mellan 
1 och 4 under inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var 
klockljung, myrlilja, ljung och klockgentiana. Totalt hittades 8 fjärilsarter 
(tabell 24). Ägg från den rödlistade fjärilen alkonblåvinge hittades i augusti. 
Trollsländan pudrad kärrtrollslända, som är upptagen på EUs 
habitatdirektivslista,  observerades även i området. 
 

Figur 25. Karta över Orremossen. Rött markerar fotopunkt.  
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Orremossen, foto åt nordnordväst. 
 
Tabell 24. Funna fjärilsarter på Orremossen uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Ljung/hed-blåvinge  6   

Hedblåvinge   1 4  

Sandgräsfjäril   1 1 

Rapsfjäril   1  

Ljungblåvinge   1  

Alkonblåvinge (VU)    45* 

Påfågelöga    2 

Nässelfjäril    1 

Tosteblåvinge   1  

*45 ägg hittades på klockgentiana på tre platser i området. 
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Söder Olofstorp 1 (område 25) 
 
Området ligger 1,3 km väster Älsjön och är en smal remsa med kärr och mosse 
samt intilliggande hällmark med ljung, blåtåtel och tall (figur 26). 
Omgivningarna består av myrmarker och barrskogar. Området hävdas inte. 
Områdets areal är 5300 m² och inventerades längs 1 transekt lagd i sydvästlig 
riktning. Området har en total krontäckning på 26-50 %.  Blomrikedomen 
varierade mellan 0 och 4 under inventeringssäsongen. Dominerande blommande 
växter var klockljung, myrlilja och ljung. Totalt hittades 8 fjärilsarter (tabell 25). 
 

Figur 26. Karta över Söder Olofstorp 1. Rött markerar fotopunkt.  
 
 



Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun R 2012:4 

  Göteborgs Stad Miljöförvaltningen   58 

Söder Olofstorp 1, foto åt söder. 
 
Tabell 25. Funna fjärilsarter på Söder Olofstorp 1 uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger 
antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Ljung/hed-
blåvinge 

 2   

Ljungblåvinge   6  

Silverstreckad 
pärlemorfjäril 

  2  

Hedblåvinge   1  

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

  1  

Citronfjäril   1  

Sandgräsfjäril   1  

Starrgräsfjäril   1  

Nässelfjäril    2 
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Söder Olofstorp 2 (område 26) 
 
Området består av en kraftledningsgata med hällmarker och ljungmarker på båda 
sidor om en liten bäck med en sydvästvänd sluttning  (figur 27). Området ligger 
1 km väster om Älsjön och omgivningarna består av barrskogar. Områdets areal 
är 5400 m² och inventerades längs 6 transekter lagda i sydostlig riktning. 
Området röjs och har en total krontäckning på 0-5 %.  Blomrikedomen varierade 
mellan 1 och 3 under inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter 
var klockljung, ljung,  kärrtistel, blodrot och kärrsilja. Totalt hittades 10 
fjärilsarter (tabell 26). Utanför området hittades fjärilsarten skogsgräsfjäril. 
 

Figur 27. Karta över Söder Olofstorp 2. Rött markerar fotopunkt.  
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Söder Olofstorp 2, foto åt sydväst. 
 
Tabell 26. Funna fjärilsarter på Söder Olofstorp 2 uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger 
antal funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Kamgräsfjäril 2    

Ljung/hed-
blåvinge 

 3   

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

  6  

Ängssmygare   5  

Hedblåvinge    3  

Silverstreckad 
pärlemorfjäril 

  3  

Citronfjäril   2 1 

Ljungblåvinge   2  

Älggräspärlemor-
fjäril 

  1  

Luktgräsfjäril    1  

Sandgräsfjäril   1 4 
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Tumlehed (område 27) 
 
Området är ett hällmarksområde med några fuktigare partier som ligger på västra 
Hisingen (figur 28). Områdets areal är 10 800 m² och inventerades längs 6 
transekter lagda i syd-sydvästlig riktning. Området hävdas inte och har en total 
krontäckning på 0-5 %.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 4 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var ljung och 
klockljung. Totalt hittades 7 fjärilsarter (tabell 27). 
 

Figur 28. Karta över Tumlehed. Rött markerar fotopunkt.  
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Tumlehed, foto åt norr. 
 
Tabell 27. Funna fjärilsarter på Tumlehed uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Mindre guldvinge 1    

Ljung/hed-
blåvinge 

 8   

Ljungblåvinge  1   

Hedblåvinge  1   

Sandgräsfjäril  1 4  

Citronfjäril   2  

Påfågelöga   2  

Amiral    1 
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Öxnäs 1 (område 28) 
 
Området är en mosaikartad betesmark som ligger på norra Hisingen (figur 29).   
Områdets areal är 31 700 m² och inventerades längs 12 transekter lagda i väst-
sydvästlig riktning. Området har en total krontäckning på 6-25 % och betas av 
nötdjur.  Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under inventeringssäsongen. 
Dominerande blommande växter var blodrot, vanlig smörblomma, käringtand, 
vitklöver, brunört, rölleka, liten blåklocka, vattenstånds, ängsvädd och 
ältranunkel. Totalt hittades 15 fjärilsarter (tabell 28). I augusti hittades den 
rödlistade fjärilen silversmygare. I området hittades även den rödlistade växten 
klockgentiana, dessutom observerades en karminspinnare samt den rödlistade 
fågeln hämpling. 
 

Figur 29. Karta över Öxnäs 1 (det östra området av de två). Rött markerar fotopunkt.  
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Öxnäs 1, foto åt västsydväst. 
 
Tabell 28. Funna fjärilsarter på Öxnäs 1 uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril 5  1  

Nässelfjäril 1 3 1 1 

Citronfjäril 1    

Grönsnabbvinge 1    

Slåttergräsfjäril  5 5  

Luktgräsfjäril   3 1  

Hedblåvinge  2   

Kamgräsfjäril  1  1 

Puktörneblåvinge  1  1 

Obestämd blåvinge  1  1 

Sandgräsfjäril   8 4 

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

  1  

Ljungblåvinge    1  

Silversmygare (NT)    8 

Svingelgräsfjäril     4 

Mindre guldvinge    1 
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Öxnäs 2 (område 29) 
 
Området är en strandäng på norra Hisingen (figur 30). Områdets areal är 
13 100 m² och inventerades längs 5 transekter lagda i nord-nordostlig riktning. 
Området har en total krontäckning på 0-5 % och betas av nötdjur.  
Blomrikedomen varierade mellan 1 och 2 under inventeringssäsongen. 
Dominerande blommande växter var ängsbrässma, vanlig smörblomma, 
vitklöver, ältranunkel, rölleka, brunört, rödklöver och blodrot. Totalt hittades 7 
fjärilsarter (tabell 29). 
 

Figur 30. Karta över Öxnäs 2 (det västra området av de två). Rött markerar fotopunkt.  
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Öxnäs 2, foto åt västnordväst. 
 
Tabell 29. Funna fjärilsarter på Öxnäs 2 uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Rapsfjäril 28  1  

Nässelfjäril 1 1   

Slåttergräsfjäril  1 3  

Obestämd 
blåvinge  

 1   

Kålfjäril   2 1 

Puktörneblåvinge    2 

Kamgräsfjäril    2 
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Björsjöbacka (område 31) 
 
Området ligger på Vättlefjäll och består av ljunghed och fukthed med gott om 
blåtåtel (figur 31). Röjning och bränning ser ut att ha skett i området. Dessutom 
betas det svagt av får. Omgivningarna består främst av blandskog. I norr ligger 
område 15 i direkt anslutning till området. Områdets areal är 10 200 m² och 
inventerades längs 8 transekter lagda i ostlig riktning. Området har en total 
krontäckning på 0-5 %. Blomrikedomen varierade mellan 2 och 4 under 
inventeringssäsongen. Dominerande blommande växter var blodrot, klockljung 
och ljung. Totalt hittades 9 fjärilsarter (tabell 30). 
 

Figur 31. Karta över Björsjöbacka (det södra området av de två). Rött markerar fotopunkt.  
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Björsjöbacka, foto åt norr. 
 
Tabell 30. Funna fjärilsarter på Björsjöbacka uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Citronfjäril 1    

Luktgräsfjäril  5 4  

Ängssmygare  3 1  

Hedblåvinge   2   

Slåttergräsfjäril   1  

Brunfläckig 
pärlemorfjäril 

  1  

Hedblåvinge   1  

Ljungblåvinge   1  

Nässelfjäril    2 
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Haga kile (område 32) 
 
Området är en igenvuxen strandäng som ligger i Billdal (figur 32). Området 
hävdas inte. Områdets areal är 12 000 m² och inventerades längs 7 transekter 
lagda i nordnordostlig riktning. Området har en total krontäckning på 0-5 %.  
Blomrikedomen varierade mellan 1 och 3 under inventeringssäsongen. 
Dominerande blommande växter var hundkex, svärdslilja, kvanne, kråkvicker, 
nyponros, älgört och snårvinda. Totalt hittades 4 fjärilsarter (tabell 31). I 
området observerades även den rödlistade fågeln gräshoppssångare. 
 

Figur 32. Karta över Haga kile. Rött markerar fotopunkt.  
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Haga kile, foto åt söder. 
 
Tabell 31. Funna fjärilsarter på Haga kile uppdelat på inventeringstillfälle (siffran anger antal 
funna individer). 

Art Maj  Juni Juli Augusti 

Påfågelöga 2    

Rapsfjäril 1    

Nässelfjäril  7   

Citronfjäril   1  
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Slutsatser 
 
De områden som har relativt hög fjärilsartrikedom (område 1, 6, 7, 11, 14, 21, 
26 och 28) skiljer sig åt vad gäller blomrikedom, krontäckning och hävdslag. 
Alla dessa områden har dock någon gång under säsongen en blomrikedom på 3 
eller mer. De flesta av dessa artrika områden är också mosaikartade till sin 
karaktär och är inte särskilt hårt hävdade. Detta är gynnsamt för fjärilsfaunan 
eftersom mosaiker av träd och buskar skapar vindskydd och varmare 
microklimat, samt att svagare hävd gör att örterna kan blomma rikligare. En 
analys av om det finns någon koppling mellan hög fjärilsartrikedom och 
förekomst av särskilda växtarter eller artrikedom hos floran har inte gjorts här, 
men en sådan analys skulle vara intressant. 
 
De flesta av områdena där rödlistade arter hittades har en total fjärilsartrikedom  
som är hög eller på medelnivå. 
 
Av de lokaler som har en låg artrikedom, där endast två – fyra arter hittats, har 
de flesta av dem även en låg blomrikedom. Undantaget är Botaniska trädgården. 
Att så få hittades där kan bero på en brist på värdväxter och kanske också på att 
lokalen är isolerad. Det kan också spela in att omgivningarna där till stor del är 
klippta gräsmattor. 
 
Just det omgivande landskapet kan ha en stor påverkan på hur artrikedomen och 
artsammansättningen ser ut i områdena. Någon sådan analys har inte innefattats i 

detta arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexfläckig bastardsvärmare  
 i området Öxnäs 1. 
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För framtida inventeringar kan det vara en idé att ha ett färre antal områden för 
att istället hinna med att inventera dessa med tätare intervall (t.ex. var fjortonde 
dag). Eftersom vädret styr inventeringsmöjligheterna kan det vid ostadig 
väderlek vara svårt att hinna med att inventera många lokaler ofta. 
 
Några av de områden som ingått i denna inventering skulle man kunna ta bort 
inför fortsatta inventeringar. Man kan t.ex. ta bort områden med riktigt låg 
fjärilsartrikedom såsom Rya skog, Delsjöområdet – TV-masten, Änggårdsbergen 
Vättlefjäll Storsjön, Haga kile. Med tanke på den höga blomrikedomen i 
Botaniska trädgården kan det vara intressant att ha kvar det området trots sin 
låga fjärilsdiversitet, för att se om kan utvecklas med avseende på fjärilar. Det 
kan även gälla för Delsjöområdet – TV-masten som har brunnit och därför kan 
komma att ändras de närmsta åren. 
 
För att göra ett bra urval av vilka lokaler som är intressanta att fortsätta inventera 
bör man fundera över vad det är man vill övervaka. Är det statusen i artrika 
områden och/eller är det även eventuell förändring i områden med låg 
fjärilsartrikedom? Likaså kan man fundera på om man vill studera några 
särskilda arter. I urvalet av områden bör man också väga in praktiska 
anledningar som t.ex. närhet mellan områden, som i fallet med 31 och 15, då det 
är lika lätt att  inventera bägge som bara en av dem. Områden som är  
svårtillgängliga kan man överväga att ta bort. Haga kile t.ex. var mycket 
svårtgått, särskilt senare på säsongen. 
 
Att använda fjärilar i miljöövervakningen är lämpligt eftersom de har särskilda 
miljökrav samt reagerar snabbt på förändringar i miljön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hedblåvinge  
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Bilaga 1 Artlista – dagaktiva fjärilar funna i Göteborgs kommun 2011 
Art Antal 

fyndtillfällen 
Antal  
individer 

Alkonblåvinge (Maculinea alcon) VU 2 112* 

Amiral (Vanessa atalanta) 1 1 

Aurorafjäril (Antocharis cardamine) 1 6 

Brunfläckig pärlemorfjäril (Boloria selene) 7 12 

Citronfjäril (Gonepteryx rhamni) 19 37 

Grönsnabbvinge (Callophrys rubi) 2 2 

Hedblåvinge (Plebejus idas) 16 41 

Kamgräsfjäril (Coenonympha pamphilus) 21 28 

Kålfjäril (Pieris brassicae) 14 82 

Ljung/hedblåvinge (Plebejus argus/idas) 8 59 

Ljungblåvinge (Plebejus argus) 10 26 

Luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) 26 79 

Makaonfjäril (Papilio machaon) 2 2 

Mindre blåvinge (Cupido minimus) NT 2 19 

Mindre guldvinge (Lycaena phlaeas) 8 10 

Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola) 9 30 

Nässelfjäril (Aglais urticae) 30 109 

Puktörneblåvinge (Polyommatus icarus) 23 157 

Påfågelöga (Inachis io) 12 20 

Rapsfjäril (Pieris napi) 26 188 

Rovfjäril  (Pieris rapae) 1 1 

Sandgräsfjäril (Hipparchia semele) 20 107 

Sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) NT 3 16 

Silverblåvinge (Polyommatus amandus) 6 21 

Silversmygare (Hesperia comma) NT 2 9 

Silverstreckad pärlemorfjäril (Argynnis paphia) 4 8 

Skogsvisslare (Erynnis tages) 1 4 

Slåttergräsfjäril (Maniola jurtina) 28 90 

Smultronvisslare (Pyrgus malvae) 1 1 

Starrgräsfjäril (Coenonympha tullia) 2 4 

Storfläckig pärlemorfjäril (Issoria lathonia) 1 1 

Svingelgräsfjäril (Lasiommata megera) 3 11 

Tosteblåvinge (Celastrina argiolus) 2 2 

Violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) NT 1 1 

Vitfläckig guldvinge (Lycaena virgaureae) 1 1 
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Vitgräsfjäril (Lasiommata maera) 1 6 

Älggräspärlemorfjäril (Brentis ino) 1 1 

Ängssmygare (Ochlodes sylvanus) 15 31 

*Ägg 
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