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1 Inledning 

Bakgrund 
Cementa	AB	planerar	att	ansöka	om	tillstånd	för	befintlig	och	utökad	täkt	vid	File	hajdar	väster	
om	Slite,	Gotland.	En	av	de	frågor	som	behöver	hanteras	i	samband	med	ansökan	är	eventuell	
påverkan	på	väddnätfjäril.	Cementa	har	anlitat	Calluna	AB	och	Enetjärn	natur	AB	för	en	
artskyddsutredning	om	hur	väddnätfjäril	kan	påverkas	av	den	utökade	verksamheten.	

Under	2014	upptäcktes	en	större	förekomst	av	väddnätfjäril	på	File	hajdar.	Väddnätfjäril	är	en	
art	som	redan	är	hårt	trängd	och	har	minskat	betydligt	inom	sitt	utbredningsområde.	Den	har	
därför	fått	ett	starkt	skydd	och	finns	förtecknad	i	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	bilaga	2	och	finns	
därmed	upptagen	i	svensk	lagstiftning	genom	att	den	är	fridlyst	enligt	artskyddsförordningen.	
Ändrad	markanvändning	har	lett	till	att	artens	utbredningsområde	minskat,	att	kvaliteten	på	
livsmiljöerna	försämrats	och	att	kvarvarande	populationer	är	fragmenterade.	Förekomsten	på	
File	hajdar	är	potentiellt	viktig	för	artens	bevarandestatus	i	regionen.	

Länsstyrelsen	beslutade	2017-01-31	att	den	planerade	täktverksamheten	kan	antas	ha	
betydande	miljöpåverkan	(Länsstyrelsen	Gotlands	län	2017).	I	det	beslutet	angavs	också	
förutsättningarna	för	att	erhålla	tillstånd.	En	av	de	punkter	som	togs	upp	var	att	
artskyddsdispens	kan	komma	att	krävas	för	väddnätfjäril	och	att	det	finns	en	risk	för	att	arten	
kommer	att	påverkas	negativt.	Det	var	länsstyrelsens	bedömning	att	det	krävdes	ytterligare	
underlag	för	att	kunna	bedöma	riskerna	och	påverkan	på	gynnsam	bevarandestatus.	Bland	
annat	pekade	länsstyrelsen	på	att	det	behövdes	en	helhetsbild	av	utbredningen	och	om	hur	
delpopulationer	förhåller	sig	till	hela	metapopulationen.	

Denna	artskyddsutredning	är	en	direkt	följd	av	länsstyrelsens	beslut	och	i	syfte	att	utredningen	
ska	svara	på	de	frågor	länsstyrelsen	ställt	upp	har	tre	möten	hållits	med	dem.	

2017-05-08	presenterades	den	metodik	som	valts	för	artskyddsutredningen	och	synpunkter	
mottogs	från	länsstyrelsen.	

2017-08-24	skedde	ett	besök	i	fält	med	länsstyrelsen	där	en	del	preliminära	resultat	
redovisades	och	området	som	är	tänkt	för	utökning	av	täkten	visades.	

2017-09-12	hölls	ett	möte	på	länsstyrelsen	där	resultaten	av	artskyddsutredningen	och	alla	
fältstudier	redovisades.	

Syfte 
Det	övergripande	syftet	med	artskyddsutredningen	är	att	utröna	hur	utökningen	av	File	hajdar-
täkten	påverkar	gynnsam	bevarandestatus	för	arten	på	Gotland	och	nationellt	samt	att	ge	
underlag	till	lämpliga	skyddsåtgärder	för	att	bevara	arten.	

För	att	nå	huvudsyftet	har	det	på	grund	av	kunskapsbrist	varit	nödvändigt	att	kartlägga	artens	
utbredning	och	ekologi	i	detalj,	särskilt	vad	gäller	habitatval,	spridningsekologi	och	
populationsstorlek.	

Artskyddsförordningen, hotstatus och andra skydd 
Väddnätfjärilen	omfattas	av	artskyddsförordningens	fridlysningsregler	enligt	§	6	och	bilaga	2	till	
artskyddsförordningen.	Artskyddsförordningen	reglerar	skydd	av	djur	och	växter,	deras	
livsmiljöer	och	olika	verksamheter	som	hanterar	hotade	djur	och	växter.	Förordningen	går	i	
vissa	delar	tillbaka	på	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	samt	fågeldirektivet.	Väddnätfjäril	är	fridlyst	
i	hela	landet	vilket	innebär	att	det	är	förbjudet	att	döda,	skada,	fånga	eller	på	annat	sätt	samla	in	
exemplar	och	dessutom	att	ta	bort	eller	skada	ägg,	larver	eller	bon	av	vilt	levande	djur.	
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Det	finns	möjlighet	att	få	dispens	från	artskyddsförordningens	fridlysning	och	den	ges	då	av	
länsstyrelsen.	Dispensmöjligheten	anges	under	15	§	i	artskyddsförordningen	där	”Länsstyrelsen	
får	i	det	enskilda	fallet	ge	dispens	från	förbudet	i	6	§	som	avser	länet	eller	del	av	länet,	om	det	inte	

finns	någon	annan	lämplig	lösning	och	dispensen	inte	försvårar	upprätthållandet	av	en	gynnsam	

bevarandestatus	hos	artens	bestånd	i	dess	naturliga	utbredningsområde.”	Förutsättningen	för	
dispens	är	alltså	att	det	saknas	annan	lämplig	lösning	för	en	verksamhet	samt	att	verksamheten	
inte	försvårar	upprätthållandet	av	gynnsam	bevarandestatus.	

Utöver	fridlysningsbestämmelserna	och	att	arten	upptas	i	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	så	har	
arten	ett	internationellt	skydd	genom	att	förtecknas	i	bilaga	2	till	Bernkonventionen	som	är	en	
konvention	för	skydd	av	europeiska	djur	och	växter	och	deras	livsmiljöer.	

Arten	är	rödlistad	och	upptagen	som	sårbar	(VU)	i	den	svenska	rödlistan	(ArtDatabanken,	
2015).	Däremot	är	den	inte	rödlistad	av	den	internationella	naturvårdsunionen	(IUCN)	vilket	
har	att	göra	med	att	den	globalt	inte	minskat	såsom	den	gjort	i	delar	av	Europa.	

Begreppet gynnsam bevarandestatus 
Begreppet	gynnsam	bevarandestatus	står	i	fokus	för	bedömningen	av	om	dispens	kan	ges	enligt	
artskyddsförordningen.	Begreppet	gynnsam	bevarandestatus	används	både	för	Natura	2000-
lagstiftning	och	artskyddsförordningen	och	utvärderas	på	likadant	sätt	i	båda	lagstiftningarna.	
Det	hänger	samman	med	att	de	grundar	sig	på	EU:s	lagstiftning	kring	art-	och	habitatdirektivet	
respektive	fågeldirektivet.	Med	gynnsam	bevarandestatus	för	en	art	avses	summan	av	de	
faktorer	som	påverkar	den	berörda	arten	och	som	på	lång	sikt	kan	påverka	den	naturliga	
utbredningen	och	mängden	hos	dess	populationer.	En	arts	bevarandestatus	är	gynnsam	när:	

1. …uppgifter	om	den	berörda	artens	populationsutveckling	visar	att	arten	på	lång	sikt	
kommer	att	förbli	en	livskraftig	del	av	sin	livsmiljö,	

2. …artens	naturliga	eller	hävdbetingade	utbredningsområde	varken	minskar	eller	
sannolikt	kommer	att	minska	inom	en	överskådlig	framtid,	och	

3. …det	finns	och	sannolikt	kommer	att	fortsätta	att	finnas	en	tillräckligt	stor	livsmiljö	för	
att	artens	populationer	skall	bibehållas	på	lång	sikt.	

Naturvårdsverkets	har	tagit	fram	en	handbok	för	artskyddsförordningen	(Naturvårdsverket	
2009)	och	här	ges	vägledning	för	hur	kriterierna	kring	gynnsam	bevarandestatus	ska	kunna	
bedömas	och	utredas.	6	§	är	något	mildare	i	sin	form	än	exempelvis	4	§	i	artskyddsförordningen	
och	detta	avspeglar	sig	också	i	möjligheten	till	dispens	där	dispens	kan	ges	om	man	tagit	
tillräcklig	hänsyn	till	arten	vid	lokalisering	och	utformning	av	verksamheten	samt	att	gynnsam	
bevarandestatus	inte	påverkas	negativt.	När	det	gäller	lokalisering	och	utformning	hänvisas	till	
nästa	stycke	om	avgränsningar.	Vid	bedömningen	av	gynnsam	bevarandestatus	pekar	
Naturvårdsverket	på	att	det	behövs	kunskap	om	populationen,	till	exempel	hur	många	individer	
som	berörs	och	hur	bortfallet	av	dessa	kan	påverka	populationen	i	övrigt,	både	lokalt	och	
nationellt.	

Ett	mycket	viktigt	dokument	och	utgångspunkt	för	hur	arbetet	med	gynnsam	bevarandestatus	
för	väddnätfjäril	har	bedrivits	är	det	åtgärdsprogram	som	Naturvårdsverket	tagit	fram	för	arten	
(Eliasson	2008).	

Avgränsningar och definitioner 

Utredningsområde 

En	av	de	viktigaste	avgränsningarna	som	behöver	göras	i	samband	med	artskyddsutredningar	är	
vilket	som	är	utredningsområdet.	Ett	utredningsområde	ska	säga	något	om	populationen	och	
ofta	bör	det	också	inrymma	hela	eller	tillräckligt	stora	delar	av	en	population	för	att	det	med	



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 6 

säkerhet	ska	gå	att	dra	slutsatser	om	gynnsam	bevarandestatus.	I	detta	fall	har	
utredningsområdet	bestämts	utifrån	kommunikation	med	länsstyrelsen	(möte	2017-05-08)	och	
efter	de	synpunkter	länsstyrelsen	också	meddelade	i	beslutet	om	betydande	miljöpåverkan	
(Länsstyrelsen	Gotlands	län,	2017).	I	grunden	är	det	gränsen	för	riksintresseområdet	för	
naturvård	i	File	hajdar,	Hejnum	hällar	och	Kallgatburg	(NRO	09017)	som	utgjort	gräns	för	
utredningen,	se	figur	1.	Detta	hänger	samman	med	att	med	den	kunskap	som	då	fanns	var	det	
sannolikt	att	väsentliga	delar	av	metapopulationen	skulle	kunna	studeras.	Denna	gräns	utökades	
sedan	något	för	att	bättre	följa	naturgivna	avgränsningar.	

	
Figur 1. Riksintresseområdet File hajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg var utgångspunkten för att bestämma 
utredningsområdet för väddnätfjäril. I denna karta som härstammar från länsstyrelsens riksintresseöversyn 
(Länsstyrelsen Gotlands län 2015) syns riksintresseområdet och dåtida kända fynd av väddnätfjäril. 

Fynd av väddnätfjäril i länsstyrelsens inventering 2015

Riksintresse för naturvård © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
© NVDB

Fynd av väddnätfjäril i länsstyrelsens fjärilsinventering juni 2015
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Ekologiska faktorer för att bedöma gynnsam bevarandestatus 

Utöver	att	bestämma	utredningsområdet	är	avgränsningen	av	vilka	ekologiska	faktorer	som	ska	
analyseras	det	viktigaste.	Detta	gjordes	i	samråd	med	länsstyrelsen	vid	bland	annat	mötet	2017-
05-08.	Faktorer	som	varit	viktiga	är	spridningsförmåga,	utbredning,	populationsstorlek	och	
habitatval.	

Lokalisering och utformning 

För	den	som	söker	dispens	behöver	man	redovisa	hur	verksamheten	anpassats	på	bästa	sätt	i	
förhållande	till	den	fridlysta	arten.	Detta	är	inte	något	som	redovisas	i	denna	utredning	utan	är	
en	del	av	MKB	som	bättre	belyser	helheten	vad	gäller	lokalisering	och	utformning.	
Artskyddsfrågan	kring	väddnätfjäril	har	dock	varit	en	mycket	viktig	del	i	hur	den	utökade	täkten	
lokaliserats	och	utformats.	För	ytterligare	läsning	hänvisas	till	miljökonsekvensbeskrivningen	–	
MKB	(Bergab	2017).	

Skyddsåtgärder 

Vid	ett	dispensärende	ska	även	skyddsåtgärder	redovisas	och	dessa	presenteras	endast	
övergripande	då	det	är	planerat	att	ta	fram	ett	särskilt	skötsel-	och	åtgärdsprogram	för	
väddnätfjäril	och	våtmarksmiljöer	som	kan	kopplas	till	ett	beslut	om	dispens.	I	denna	utredning	
är	syftet	att	visa	att	det	är	rimligt	att	åstadkomma	tillräckliga	skyddsåtgärder.	Av	den	
anledningen	utfördes	ett	första	pilotprojekt	i	maj	2017	där	två	mindre	våtmarker	restaurerades	
till	habitat	för	väddnätfjäril.	

2 Om väddnätfjäril 

Kunskapsunderlag 
I	syfte	att	lära	känna	väddnätfjärilen	på	djupet,	både	artens	ekologi	och	dess	förekomst	på	
Gotland	i	allmänhet	samt	på	och	kring	Filehajdar	i	synnerhet,	har	kunskap	inhämtats	från	flera	
håll.	Bland	de	kunskapsunderlag	om	väddnätfjäril	som	idag	är	allmänt	tillgängliga	finns	
Naturvårdsverkets	åtgärdsprogram	för	väddnätfjäril	2008-2012	(Eliasson	2008)	som	förlängts	
till	att	gälla	till	och	med	2017.	I	åtgärdsprogrammet	presenteras	en	samlad	kunskapsöversikt	
om	väddnätfjärilen,	dess	utbredningsområde,	ekologi	och	genetik	samt	bevarandestatus	och	
orsaker	till	tillbakagång.	Vidare	presenteras	förslag	på	vilka	åtgärder	som	behöver	utföras	för	att	
skydda	arten	och	dess	biotoper.	

I	Sverige	har	även	flera	inventeringar	av	väddnätfjäril	genomförts.	På	Gotland	har	inventeringar	
av	väddnätfjäril	bland	annat	utförts	på	uppdrag	av	Länsstyrelsen	Gotland	(Eliasson	2002,	2005,	
Kullingsjö	2008).	Vidare	har	forskning	utförts	och	vetenskapliga	artiklar	publicerats	om	
väddnätfjärilen,	dels	i	Sverige	men	framför	allt	utomlands.	Utöver	de	skrivna	källorna	har	
personlig	kontakt	tagits	med	ett	antal	personer	som	har	god	kunskap	om	väddnätfjärilens	
ekologi,	väddnätfjärilens	utbredning	på	Gotland	och	i	övriga	Sverige,	lämpliga	
inventeringsmetoder	för	väddnätfjäril	och	genetiska	studier.	För	att	vara	en	dagfjäril	är	arten	
relativt	väl	studerad,	inte	minst	beroende	på	att	den	utpekats	i	bilaga	2	till	Bernkonventionen	
och	därför	har	stått	i	fokus	för	naturvårdande	insatser	i	flera	europeiska	länder	under	många	år.	

Slutligen	sattes	ett	vetenskapligt	råd	samman	med	kunniga	fjärilsekologer	i	Sverige	och	som	
kopplats	till	projektet	för	att	ge	ytterligare	kunskap,	ge	synpunkter	på	metoder	och	åtgärder	och	
vara	med	i	utvärderingen	av	resultat.	Rådet	har	hittills	haft	två	heldagarsmöten	i	form	av	
vetenskapliga	workshops	2017-04-10	och	2017-10-18.	De	som	ingått	i	det	vetenskapliga	rådet	
har	varit	Lars	Pettersson	(docent	och	forskare	vid	Lunds	universitet	och	även	samordnare	för	
miljöövervakningen	av	dagfjärilar	i	Sverige	på	Naturvårdsverkets	uppdrag),	Markus	Franzén	
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(docent	och	fjärilsforskare	vid	Linnéuniversitetet)	och	Karl-Olof	Bergman	(universitetslektor	
och	fjärilsforskare	vid	Linköpings	universitet).		

Utbredning och förekomst 

Världen 

Väddnätfjärilen	har	globalt	sett	en	vidsträckt	utbredning.	Den	totala	populationen	överstiger	
sannolikt	500	000	reproducerande	individer.	Arten	lever	i	låglandsmiljöer	i	den	tempererade	
zonen	samt	i	bergstrakter	från	1	000	till	2	600	meter	över	havet	i	sydligare	klimatzoner.	
Väddnätfjärilens	utbredning	stäcker	sig	från	Nordafrika,	genom	Portugal,	Irland,	Storbritannien,	
Danmark,	Sverige,	Finland,	flera	östeuropeiska	länder	och	vidare	genom	Turkiet,	Kaukasus,	
Sibirien,	norra	Kina	och	Korea.	Väddnätfjärilen	har	drabbats	hårt	av	habitatförlust	och	
fragmentering	av	landskap	i	Europa	i	takt	med	jordbrukets	utveckling	under	1900-talet	med	
konsekvensen	att	både	dess	populationsstorlek	och	utbredning	har	minskat	på	senare	tid.	En	
minskning	i	väddnätfjärilens	populationsstorlek	med	6-30	%	har	rapporterats	från	15	
europeiska	länder	(Österrike,	Vitryssland,	Belgien,	Tjeckien,	Finland,	Frankrike,	Ungern,	Litauen,	
Polen,	Portugal,	Serbien,	Slovenien,	Spanien,	Schweiz	och	Storbritannien)	och	en	minskning	i	
populationsstorlek	med	mer	än	30	%	har	rapporterats	från	sex	länder	(Tyskland,	Lettland,	
Luxemburg,	Irland,	Slovakien	och	Ukraina).	I	Nederländerna	är	arten	rapporterad	utdöd.	I	
Europa	klassas	väddnätfjärilen	idag	som	livskraftig	endast	i	Portugal,	Irland,	Spanien	och	
Storbritannien,	eftersom	det	där	finns	tillräckligt	med	för	arten	lämpliga	livsmiljöer	av	
ogödslade,	öppna	betesmarker.		Samtliga	uppgifter	hämtade	från	IUCN:s	globala	rödlista	(van	
Swaay	et	al.	2016).		

Sverige 
I	Sverige	finns	enligt	Eliasson	(2008)	uppskattningsvis	5	000	reproducerande	individer	av	
väddnätfjäril,	med	en	variation	på	mellan	cirka	2	500	och	20	000	reproducerande	individer	från	
år	till	år.	Väddnätfjärilens	utbredning	i	Sverige	omfattar	idag	länen	Gävleborg,	Dalarna,	Uppsala,	
Västmanland,	Örebro,	Gotland	och	Kalmar	(i	Kalmar	län	endast	på	Öland),	figur	2.	Arten	har	
under	senare	år	minskat	kraftigt	i	Sverige	och	är	idag	utdöd	i	Skånes,	Jönköpings,	Östergötlands,	
Södermanlands,	Stockholms	och	Västernorrlands	län.	Inventeringar	har	visat	att	artens	
förekomst	på	fastandet	är	starkt	fragmenterad	och	majoriteten	av	de	kvarvarande	
förekomsterna	återfinns	i	begränsade	avsnitt	av	kraftledningsgator.	För	Öland	och	Gotland	är	
situationen	delvis	en	annan.	På	Öland	bedöms	arten	ha	sin	mest	intakta	utbredning	i	förhållande	
till	historisk	utbredning	och	delpopulationerna	är	där	mindre	isolerade	(Eliasson	2008).	I	
samtliga	län	med	förekomst	av	väddnätfjäril	har	ett	eller	flera	förekomstområden	pekats	ut	som	
Natura	2000-områden	för	att	stärka	artens	bevarandestatus.	Artens	situation	är	trots	detta	
fortfarande	kritisk.	Beräkningar	av	populationstätheter	(beräknat	från	larvkolonitaxering)	i	
kända	förekomstområden	från	inledningen	av	2000-talet	gav	siffror	på	ca	15	individer	per	
hektar	på	fastlandet,	25	individer	per	hektar	på	Öland	och	en	individ	per	hektar	öppen	blekevät	
inom	Natura	2000	på	Gotland	(Eliasson	2008).	Då	uppgifterna	snart	är	15	år	gamla	och	fler	
populationer	av	väddnätfjäril	hittats	på	Gotland	sedan	dess	är	det	dock	inte	självklart	att	dessa	
beräkningar	fortfarande	är	relevanta.	Sammantaget	bedöms	arten	ha	gynnsam	bevarandestatus	
på	Öland,	medan	populationerna	på	Gotland	och	på	fastlandet	bedöms	ha	dålig	bevarandestatus	
med	negativ	trendutveckling	(ArtDatabanken	2014).	
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Figur 2. Väddnätfjärilens nutida utbredning i Sverige (Artportalen 2016). Arten betraktas som utgången ur 
Skånes, Jönköpings, Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Västernorrlands län (Eliasson 2008). 
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Gotland 

Väddnätfjärilens	utbredning	på	Gotland	idag	kan,	utifrån	resultaten	av	bland	annat	relativt	
omfattande	inventeringar	2001	och	2008	samt	vad	som	framkommit	därefter,	huvudsakligen	
delas	in	i	fem	lokala	populationer:	Bälsalvret/Kallgate/File	hajdar,	Hangvar/Lärbro/Forsvidar,	
Martebo	myr,	Gothem/Norrlanda/Hörsne	och	Vänge,	figur	3	(Eliasson	2002	och	2005,	Kullingsjö	
2008,	Artportalen	2016,	Egna	observationer).	Populationen	vid	Bälsalvret/Kallgate/File	hajdar-
området	är	den	särklassigt	största.	Samtliga	populationer	finns	på	norra	Gotland	och	tycks	vara	
relativt	isolerade	i	förhållande	till	varandra.	Även	om	det	inbördes	avståndet	mellan	
populationerna	i	sig	inte	är	utanför	artens	räckvidd	så	finns	barriärer	som	försvårar,	om	än	inte	
förhindrar,	fjärilarnas	förflyttningar	mellan	de	olika	områdena	(till	ex	öppet	vatten	som	
Tingstäde	träsk,	slutna	skogsområden	eller	öppna	jordbrukslandskap).	Det	ska	dock	inte	
uteslutas	att	det	finns	hittills	okända	förekomster	mellan	någon	eller	några	av	populationerna.	

 

Figur 3. Väddnätfjärilens utbredning på Gotland 1990-2016 (Artportalen 2016). 
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Figur 4. Utbredning av väddnätfjäril (överst) och ängsnätfjäril (nederst) på 1950-talet, ur Nordström (1955). För 
väddnätfjäril redovisas sju förekomstområden på Gotland medan ängsnätfjäril är utbredd över större delen av ön. 
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Figur 5. Jämförelse mellan dagsläget och utbredningen på 1950-talet (Artportalen 2016 respektive Nordström 
1955). Utbredningsområdet har minskat och förskjutits mot nordost. 
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Väddnätfjärilen	är	på	Gotland	idag	främst	knuten	till	blekevätar	och	kalkfukthedar	vilket	är	en	
typ	av	våtmarker	som	varierar	kraftigt	i	fuktighet	och	ofta	hålls	naturligt	öppna	av	frysfenomen	
som	skadar	rötter	på	buskar	och	träd.	På	grund	av	avsaknad	av	tuvbildning	på	vissa	delar,	samt	
de	naturliga	variationerna	i	vattenståndet,	kan	dock	inte	hela	arealen	av	dessa	blekevätar	
utnyttjas	av	väddnätfjärilen	enligt	Eliasson	(2008).	Enligt	en	uppskattning	för	”öppen	blekeväte	
som	ingår	i	Natura	2000”,	är	tätheten	av	väddnätfjäril	i	dessa	miljöer	ca	en	individ	per	hektar	
(Eliasson	2002,	2005	och	2008).	

Tidigare	har	arten	även	funnits	på	fuktängar	i	vissa	skogsområden	på	Gotland.	Under	1970-	och	
80-talen	upphörde	hävden	på	dessa	fuktängar	och	istället	planterades	skog	och	sedan	dess	finns	
inga	väddnätfjärilar	kvar	i	denna	naturtyp	(Eliasson,	C.	U.	muntligen	2016).	Artens	tämligen	
specifika	habitatkrav	har	begränsat	utbredningen	till	vissa	områden.	På	en	utbredningskarta	
från	1950-talet	anges	arten	förekomma	i	sju	olika	områden	på	Gotland,	figur	4.	Kartan	medger	
inga	mer	ingående	analyser	kring	hur	vanlig	arten	var	i	de	områden	där	den	förekom,	men	den	
visar	att	utbredningen	även	för	ca	70	år	sedan	var	tämligen	begränsad.	Kartan	publicerades	
1955	i	verket	De	fennoskandiska	dagfjärilarnas	utbredning	(Nordström	1955)	och	i	samband	
med	bokens	utgivande	publicerades	en	artikel	med	uppgifter	om	datat	som	låg	till	grund	för	
utbredningskartorna	i	tidskriften	Opuscula	Enomologica	(Nordström	1952).	I	artikeln	anges	att	
just	Gotland	var	väl	undersökt	vid	denna	tid,	vilket	även	framgår	av	utbredningskartan	för	
ängsnätfjäril	(som	presenteras	nedanför	väddnätfjäril	i	figur	4)	som	visar	att	ängsnätfjärilen	
förekom	spritt	över	större	delen	av	Gotland.	Att	väddnätfjäril	endast	rapporterats	från	ett	litet	
antal	platser	beror	alltså	inte	på	att	fjärilsfaunan	var	dåligt	undersökt,	utan	på	att	
väddnätfjärilen	inte	hade	någon	stor	utbredning	på	ön.	

Man	ska	naturligtvis	vara	försiktig	med	att	dra	alltför	långtgående	slutsatser	från	en	lågupplöst	
utbredningskarta	från	1950-talet.	Vi	vet	inte	hur	stora	förekomster	vardera	prick	i	kartan	
representerar	och	vi	vet	inte	exakt	var	inom	den	markerade	ytan	som	arten	förekom.	Dock	kan	
en	tydlig	tendens	utläsas	utifrån	kartan,	figur	5,	nämligen	att	väddnätfjärilens	
utbredningsområde	på	Gotland	har	minskat	och	förskjutits	mot	nordost.	Förekomsterna	kring	
Havdhem	på	södra	Gotland	har	försvunnit,	liksom	den	på	Östergarn	samt	åtminstone	några	av	
de	på	de	centrala	och	västra	delarna	av	ön	längre	norrut.	Förekomsten	längre	norrut,	vid	
Hangvar/Lärbro	var	däremot	okänd	vid	den	tiden,	alternativt	har	tillkommit	senare.	
Väddnätfjärilens	utbredning	på	Gotland	har	således	minskat	sedan	1950-talet	likt	många	andra	
platser	runtom	i	Europa.		

Fjärilens olika livsstadier 
Äggen	läggs	i	välordnade	grupper	om	ca	50–500	stycken	på	undersidan	av	värdväxtens	blad	i	
maj/juni	och	de	kläcks	under	sensommaren,	figur	6.	Larverna	lever	då	i	kolonier	som	skyddas	av	
spånader,	figur	6.	Själva	spånaden	fungerar	som	regnskydd	och	trängseln	inne	i	spånaden	bidrar	
till	att	höja	larvernas	kroppstemperatur	vilket	underlättar	larvernas	matsmältning.	Larverna	
genomgår	sex	olika	larvstadier	och	de	övervintrar	i	tredje	eller	fjärde	larvstadiet.	De	ligger	då	
samlade	i	en	tät	säcklik	spånad.	Larverna	blir	aktiva	igen	tidigt	på	våren	och	till	en	början	livnär	
de	sig	av	de	vintergröna	bladen	av	värdväxten	i	den	direkta	närmiljön.	När	värmen	och	grönskan	
tilltar	sprider	de	sig	i	omgivningen	och	äter	nu	av	värdväxtens	unga	skott.	De	kan	nu	röra	sig	upp	
till	30	meter	från	övervintringsplatsen	(Eliasson	2008,	Smee	2011).		

Likt	andra	arter	av	nätfjärilar	så	har	väddnätfjärilen	ett	särskilt	äggläggningsbeteende.	Fjärilen	
lägger	nämligen	sina	ägg	samlat	på	en,	två	eller	möjligen	tre	plantor	av	värdväxten.	De	allra	
flesta	äggen	läggs	i	första	äggläggningsomgången	vilket	innebär	att	fjärilen	investerar	mycket	på	
en	enda	plats	(Eliasson	2008,	Smee	2011).	Det	hänger	också	samman	med	att	honan	har	svårt	
att	flyga	längre	sträckor	när	hon	är	tyngd	av	alla	ägg.	Skulle	något	hända	med	den	aktuella	
plantan	(bete,	uttorkning	etc.)	eller	den	aktuella	platsen	(översvämning,	annan	störning)	så	går	
hela,	eller	nästan	hela,	det	årets	reproduktion	om	intet.	Detta	tillvägagångssätt	är	också		
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Figur 6. Till vänster: Äggsamling under en bladskiva av ängsvädd. Till höger: Spånad som med larvkoloni på 
ängsvädd. Larver i tredje utvecklingsstadiet vilket kan ses på att de fortfarande är brunaktiga (File hajdar, augusti 
2017). 

nödvändigt	på	grund	av	larvernas	sociala	beteende,	men	det	gör	också	fjärilen	avsevärt	mer	
sårbar	jämfört	med	fjärilsarter	som	sprider	ut	sina	ägg	på	många	olika	platser.	

När	det	är	dags	för	puppstadiet	letar	larven	upp	en	plats	någon	decimeter	över	markytan	där	
puppan	hängs	upp	och	ner	i	torra	växtrester	eller	ris,	figur	7.	Puppstadiet	varar	i	två-tre	veckor.	
De	färdigbildade	fjärilarna	kläcks	under	försommaren	och	hela	flygperioden	infaller	mellan	sista	
veckan	i	maj	och	första	veckan	i	juli,	beroende	på	om	våren	varit	kall,	varm	eller	normal,	figur	8	
(Eliasson	2008).	Toppen	av	flygperioden,	när	flest	fjärilar	flyger	på	samma	gång,	infaller	ca	en	
vecka	efter	att	den	första	fjärilen	kläckts.	När	under	fjärilarnas	flygtid	en	inventering	av	flygande	
fjärilar	görs	har	därför	stor	inverkan	på	resultatet.	

Livsmiljö 
Väddnätfjärilen	har	tämligen	specifika	krav	på	sin	livsmiljö.	Den	är	helt	knuten	till	fuktiga	
miljöer	med	någorlunda	riklig	förekomst	av	värdväxten	ängsvädd	(Eliasson	2008,	Smee	2011,	
Konvicka	et	al.	2003).	Honorna	lägger	sina	ägg	på	blad	av	ängsvädd	och	larverna	lever	i	alla	sina	
utvecklingsstadier	nästan	uteslutande	av	ängsvädd.	Under	våren	har	de	setts	äta	även	på	
flädervänderot.	I	undantagsfall,	när	en	massförekomst	av	larver	har	utarmat	förekomsten	av	
ängsvädd	så	har	äggsamlingar	placerats	på	åkervädd.	De	fullbildade	fjärilarna	flyger	innan	
ängsväddens	blomningstid	och	söker	istället	nektar	på	andra	örter,	inte	minst	på	blodrot	som	
ofta	förekommer	rikligt	i	samma	miljöer	som	ängsvädden	(Eliasson	2008,	Betzholtz	et	al.	2007).	
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Figur 7. Puppa av väddnätfjäril på ett ängsväddblad, Forsvidar juni 2016 (foto: Kaj Svahn). 

	
Figur 8. Väddnätfjäril, hona, Hejnum Kallgate, Fjärilsreservatet juni 2017. 
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Förutom	god	tillgång	på	ängsvädd	är	det	viktigt	att	den	kringliggande	gräsvegetationen	är	
lågväxt,	den	ska	helst	inte	överstiga	20-25	cm	kring	plantorna	som	används	för	äggläggning	
(Konvicka	et	al.	2003,	Betzholtz	et	al.	2007,	Eliasson	2008).	Det	måste	också	finnas	en	precis	
lagom	mängd	av	träd	och	buskar	i	närheten	-	tillräckligt	för	att	ge	vindskydd,	men	inte	så	mycket	
att	det	skuggar	platsen	då	larverna	kräver	mycket	solvärme	för	sin	utveckling.	I	gotländska	
blekevätar	och	andra	översvämningsmarker	är	det	också	viktigt	att	de	plantor	av	ängsvädd	där	
ägg	och	larver	ska	leva	står	upphöjda,	till	exempel	på	tuvor,	för	att	risken	för	översvämningar	
ska	minska	(Eliasson	2002,	Eliasson	2005,	Kullingsjö	2008,	Artportalen	2016,	Egna	
observationer).		

I	Sverige	är	det	historiskt	sett	främst	på	fuktig	ängsmark	som	hävdats	genom	slåtter	som	
väddnätfjärilen	har	förekommit	(Eliasson	2008).	I	mindre	utsträckning	har	den	även	funnits	vid	
slåttrade	våtmarker	och	mossar.	De	förändringar	i	jordbruket	som	skedde	under	1900-talet	
ledde	i	stor	utsträckning	till	upphörd	hävd	och	igenväxning	av	just	sådana	ytor	som	tidigare	
varit	attraktiva	för	arten,	vilket	i	sin	tur	har	lett	till	att	arten	försvunnit	på	många	lokaler	där	den	
tidigare	förekom.	På	fastlandet	förekommer	arten	idag	främst	i	kraftledningsgator	med	låg	
vegetation,	ytligt	markvatten	och	kalk	i	marken	(Eliasson	2008).	

Väddnätfjäril	förekommer	även	i	naturligt	öppna	miljöer.	Den	typ	av	naturliga	miljöer	som	kan	
hysa	en	rik	förekomst	av	ängsvädd	och	bra	förutsättningar	för	väddnätfjäril	i	Sverige	är	
sluttande	rika	eller	medelrika	kärr,	kärrmark	med	bäckar	och	blekevätar	(Eliasson	2008).	
Blekevätar	förekommer	i	områden	där	berggrunden	består	av	märgelkalksten.	Vittrad	
märgelkalksten	har	egenskaper	som	gör	att	när	vatten	tillsätts	så	sväller	materialet	och	
bottenskiktet	i	vätarna	blir	så	tätt	att	vatten	inte	dränerar	bort.	Genom	översvämningar	och	
froströrelser	i	marken	hålls	miljön	öppen	och	vegetationen	gles	(Eliasson	2008).	Sådana	
blekevätar	finns	främst	på	norra	Gotland,	figur	9-10.	

	 	
Figur 9. Typisk blekevät på File hajdar där uppfrysningsfenomen hindrar igenväxning. Detta habitat har precis 
restaurerats och efter restaureringen följs ytan upp för att studera hur vegetationen utvecklar sig. På bilden pågår 
räkning av väddplantor. 
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Figur 10. Blekevätarna kan bli enormt rika på ängsvädd, File hajdar augusti 2016 (foto: Kaj Svahn). 

I	vissa	fall	kan	arten	även	förekomma	i	betade	marker,	men	då	företrädesvis	på	marker	som	
betas	mycket	extensivt,	eller	ännu	hellre	där	det	finns	en	rotation	mellan	flera	olika	betesfållor	
så	marken	står	obetad	vissa	år	för	att	sedan	betas	på	nytt	(Eliasson	2008,	Konvicka	et	al.	2003,	
Smee	2011).	Bete	påverkar	väddnätfjärilens	livsmiljö	genom	att	ängsväddplantor	som	utsatts	
för	bete	inte	utvecklas	på	samma	vis	som	obetade,	de	blir	generellt	mindre	och	bladen	växer	
tryckta	mot	marken	vilket	gör	det	svårt	för	fjärilarna	att	komma	åt	att	lägga	sina	ägg	på	bladens	
undersida,	figur	11-12.	Vidare	kan	betesdjur	skada	ägg	och	larver	genom	tramp,	eller	genom	att	
de	äts	upp.	Det	är	därför	främst	i	den	tidiga	successionsfasen	efter	upphört	bete	som	arten	
finner	ett	livsrum,	då	ängsväddsplantorna	kan	växa	sig	stora	och	störningar	genom	tramp	
uteblir.	Efter	några	år	blir	dock	busk-	och	trädvegetationen	för	hög	och	platsen	blir	allt	för	
skuggad.	Denna	typ	av	roterande	bete	var	vanligare	under	tidigt	1900-tal	då	djurbesättningarna	
ofta	var	små	och	man	behövde	byta	betesmark	med	jämna	mellanrum	för	att	undvika	parasiter.	
Numera	är	djurbesättningarna	generellt	större	och	parasiter	undviks	på	kemisk	väg,	vilket	
medför	att	de	marker	som	betas	ofta	blir	alltför	intensivt	och	kontinuerligt	betade	för	att	
väddnätfjärilen	ska	kunna	samexistera	med	betesdjuren	(Eliasson	2008).	

I	Hejnum-Kallgate-området	söder	om	File	hajdar	undersöktes	hur	väddnätfjärilen	reagerade	då	
betesdjur	släpptes	ut	i	området	i	början	av	2000-talet	efter	att	markerna	varit	obetade	under	
lång	tid	(Eliasson	2002,	2005,	Eliasson	et	al.	2009).	Betesdjuren	visade	sig	ha	mycket	negativ	
effekt	för	väddnätfjärilens	reproduktion,	varför	man	tvingades	uppföra	särskilda	betesfredade	
hägn	i	de	stora	betesfållorna.	Fjärilens	larvkolonier	visade	sig	därefter	i	stor	utsträckning	
förekomma	koncentrerat	på	de	betesfredade	ytorna	(Eliasson	2002,	2005,	Eliasson	et	al.	2009).	
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Figur 11. Betespåverkan vid Hejnum Kallgate. Till vänster om stängslet är ängsvädden högväxt och 
dominerande, till höger är den nerbetad till marknivå. Väddnätfjärilen har svårt att reproducera sig i marker som 
betas alltför intensivt. 

 

Figur 12. T.v. obetad ängsvädd (File hajdar), t.h. plantor som har betats (Hejnum Kallgate) och reagerar på 
betestryck genom att bladen anläggs mer marknära vilket försvårar äggläggning för väddnätfjäril (foto Kaj Svahn). 
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På	fastlandet	är	larvutvecklingen	på	en	lokal	ofta	koncentrerad	till	små	ytor	med	gynnsamt	
mikroklimat	och	ofta	lägger	flera	fjärilar	ägg	på	en	och	samma	ängsväddplanta.	På	Öland	och	
Gotland	kan	larverna	förekomma	mer	utspritt	över	hela	den	solbelysta	lokalen	och	i	synnerhet	
på	Gotland	är	det	sällan	eller	aldrig	mer	än	en	fjäril	som	lägger	ägg	på	en	planta.	På	Öland	och	
Gotland	verkar	det	som	att	äggen	företrädesvis	placeras	i	ett	vindskyddat	läge	i	närheten	av	en	
buske	eller	sten	och	den	äggbärande	plantan	står	oftast	uppe	på	en	tuva	där	risken	för	
översvämning	är	avsevärt	mindre	än	på	plan	mark	(Eliasson	2008).	

Metapopulation och spridning 
Väddnätfjärilen	lever	liksom	andra	nätfjärilsarter	i	så	kallade	metapopulationer	(Eliasson	2008,	
Bulman	et	al.	2007,	Joyce	&	Pullin	2003,	Porter	&	Ellis	2011,	Schtickzelle	et	al.	2005,	Wahlberg	et	
al.	2001,	Wahlberg	et	al.	2002).	En	metapopulation	kan	beskrivas	som	en	population	av	
populationer.	Fjärilarnas	specifika	krav	på	sin	livsmiljö	i	kombination	med	deras	speciella	
äggläggningsbeteende	gör	dem	sårbara	för	händelser	som	påverkar	reproduktionen.	Tillfälliga	
och	högst	lokala	händelser	kan	slå	ut	en	hel	delpopulation	i	ett	svep,	till	exempel	genom	att	en	
äng	påverkas	allt	för	starkt	av	översvämning	eller	torka,	att	betesdjur	väljer	att	beta,	trampa	
eller	lägga	sig	på	precis	på	den	plats	där	larvkolonierna	finns	eller	att	de	parasitsteklar	vars	
larver	livnär	sig	på	fjärilslarverna	blir	extremt	talrika	en	säsong.	Det	som	gör	att	arten	ändå	
lyckas	fortleva	är	att	olika	delpopulationer	inom	ett	område	är	sammanlänkade	med	varandra	i	
en	metapopulation.	Det	innebär	att	om	en	lokal	katastrof	slår	ut	hela	eller	delar	av	en	
delpopulation	ett	år	så	kan	denna	delpopulation	återuppbyggas	genom	att	migrerande	fjärilar	
från	de	kringliggande	delpopulationerna	kommer	dit.	Att	en	viss	del	av	fjärilarna	förflyttar	sig	
mellan	närliggande	lokaler	är	dessutom	nödvändigt	för	att	varje	delpopulation	ska	upprätthålla	
en	viss	nivå	av	genetisk	variation,	det	vill	säga	att	de	inte	ska	drabbas	av	inavel	i	allt	för	hög	
utsträckning.	På	så	vis	är	alltså	delpopulationer	sammanlänkade	i	en	metapopulation	(Eliasson	
2008,	Bulman	et	al.	2007,	Joyce	&	Pullin	2003,	Porter	&	Ellis	2011,	Schtickzelle	et	al.	2005,	
Wahlberg	et	al.	2001,	Wahlberg	et	al.	2002).		

Detta	medför	att	ifall	arten	ska	överleva	på	lång	sikt	inom	ett	område	så	måste	det	finnas	ett	
flertal	olika	platser	med	lämpligt	habitat	inom	ett	relativt	litet	avstånd.	Därför	är	arten	så	känslig	
för	fragmentering	av	landskapet.	I	stora	delar	av	Europa	har	arten	gått	kraftigt	tillbaka	eller	
försvunnit	under	1900-talet	just	på	grund	av	att	det	har	blivit	för	långt	mellan	platserna	med	
lämpligt	habitat	för	arten	(Eliasson	2008).	Sammantaget	gör	detta	att	för	att	en	population	av	
väddnätfjäril	ska	kunna	betraktas	som	livskraftig	så	måste	det	finnas	en	väl	fungerande	
metapopulationsstruktur	och	gott	om	lämplig	livsmiljö	med	inte	alltför	stort	mellanliggande	
avstånd.	

De	färdigbildade	fjärilarna	håller	sig	mestadels	inom	samma	livsmiljö	som	larverna.	De	har	inget	
behov	av	att	det	finns	andra	områden	att	födosöka	i	utan	klarar	sig	i	regel	bra	med	de	
nektarresurser	som	finns	inom	våtmarken	eller	ängen	där	de	levt	som	larver,	så	vitt	att	det	inte	
rått	ett	för	högt	betestryck	på	lokalen	(Eliasson	2008).		

Flertalet	väddnätfjärilar	rör	sig	troligen	inte	mer	än	några	hundra	meter	under	sin	livstid.	En	
liten	andel	av	populationen	migrerar	dock	och	de	fjärilar	som	lämnar	sin	kläckningslokal	kan	
röra	sig	åtskilliga	kilometer	(Smee	2011).	I	en	omfattande	tjeckisk	studie	där	man	använde	sig	
av	fångst-återfångstmetoden	konstaterades	51	förflyttningar	på	>5	km	och	14	förflyttningar	på	
>10	km	från	ursprungslokalen	(Zimmerman	et	al.	2011a).	De	längsta	totala	
förflyttningssträckorna	som	konstaterades	var	på	16,1	km	för	hanar	och	15,2	km	för	honor,	där	
fjärilen	konstaterades	ha	varit	8,05	respektive	7,6	km	ifrån	kläckningslokalen	och	sedan	
återvänt.	Väddnätfjäril	har	också	konstaterats	ha	förmågan	att	passera	barriärer	som	till	
exempel	tät	skog,	även	om	flertalet	individer	som	sagt	håller	sig	inom	samma	habitat	hela	livet	
(Betzholtz	et	al.	2007).		



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 20 

Det	faktum	att	väddnätfjärilen	kan	förflytta	sig	en	bit	från	sin	födelselokal	är	förutsättningen	för	
att	det	ska	ske	ett	genetiskt	utbyte	mellan	olika	populationer	och	därmed	förutsättningen	för	att	
arten	ska	kunna	fortleva	på	lång	sikt.	Fjärilar	har	nämligen	visat	sig	kunna	drabbas	hårt	av	
inavel,	bland	annat	i	en	studie	av	den	närstående	arten	ängsnätfjäril	på	Åland	(Saccheri	et	al.	
1998).	Det	är	också	en	förutsättning	för	att	arten	ska	kunna	etablera	sig	på	nya	ytor	av	lämpligt	
habitat	som	uppstår,	till	exempel	genom	kalavverkningar,	röjning	av	igenväxta	ängsmarker	etc.	
Det	är	dock	inte	utan	svårigheter.	Migrerande	fjärilar	lever	riskfyllt,	de	kan	utsättas	för	
predation,	de	kan	nå	oöverstigliga	barriärer	och	de	kan	misslyckas	med	att	hitta	en	plats	med	
lämplig	livsmiljö	att	slå	sig	ner	på	innan	den	begränsade	livstiden	är	slut.	Förutsättningen	för	att	
en	ny	koloni	ska	kunna	etableras	är	även	att	det	är	en	äggbärande	hona	som	når	platsen.	Det	
normala	är	att	väddnätfjärilshonan	lägger	den	stora	majoriteten	av	sina	ägg	mycket	snart	efter	
att	de	kläckts,	så	fort	som	de	blivit	befruktade.	Äggen	bildas	nämligen	medan	fjärilen	fortfarande	
är	i	puppan,	och	tyngden	av	flera	hundra	ägg	begränsar	fjärilens	flygförmåga	avsevärt	(Porter	
1981).		

Det	är	således	många	hinder	som	ska	överstigas	för	att	en	ny	koloni	ska	kunna	etableras	på	en	
ny	plats,	och	även	för	att	det	livsviktiga	genetiska	utbytet	mellan	olika	populationer	ska	
möjliggöras.	Därför	har	det	stor	betydelse	att	antalet	individer	inom	varje	delpopulation	helt	
naturligt	fluktuerar	kraftigt	mellan	åren.	Vissa	år	klaffar	allt	och	ett	mycket	stort	antal	fjärilar	
kommer	på	vingarna.	Det	är	sannolikt	i	första	hand	under	dessa	toppår	som	det	genetiska	
utbytet	mellan	olika	populationer	sker	(Eliasson,	C-U.	muntl.	2016).	Det	är	också	under	dessa	år	
som	förutsättningarna	för	att	nya	kolonier	ska	kunna	etableras	är	som	bäst	-	ju	fler	migrerande	
individer,	desto	större	chans	att	de	stöter	på	andra	individer	någonstans	på	vägen.	Däremellan	
kan	arten	genomgå	riktiga	bottenår,	till	exempel	i	samband	med	översvämningar	då	många	av	
äggen	dränks.	

	
Figur 13. Larv av väddnätfjäril som är angripen av parasitlarver (Hejnum Kallgate, fjärilsreservatet).  
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Parasiter 
Ytterligare	en	parameter	som	påverkar	väddnätfjärilens	reproduktionsframgång	är	
parasitsteklar,	inte	minst	ur	gruppen	bracksteklar	(Brachonidae),	som	angriper	fjärilens	larver	
eller	puppor,	figur	13-14	(Eliasson	2008).	Steklarna	lägger	sina	ägg	inne	i	fjärilslarver	och	
steklarnas	utveckling	medför	fjärilslarvens	död.	Vissa	arter	av	bracksteklar	(Cotesia	sp.)	är	helt	
knutna	till	väddnätfjärilen	och	kan	således	inte	utvecklas	om	äggen	läggs	i	en	fjärilslarv	av	en	
annan	art	(Eliasson	2008).	Bracksteklar	har	konstaterats	förekomma	i	flera	områden	i	Sverige	
där	väddnätfjärilen	förekommer,	bland	annat	på	Gotland.	Deras	parasiterande	reglerar	
väddnätfjärilens	populationer	så	att	det	inte	blir	alltför	många	larver	på	en	gång	inom	ett	och	
samma	område,	vilket	skulle	leda	till	att	värdväxten	blev	alltför	hårt	åtgången	och	att	
förutsättningarna	för	nästa	generation	väddnätfjäril	därmed	försämras.	Under	vissa	
förutsättningar	kan	det	dock	bli	mycket	gott	om	bracksteklar	vilket	medför	en	negativ	effekt	på	
fjärilspopulationen	och	i	extremfall	kan	de	bli	så	talrika	att	de	utplånar	en	hel	lokal	population	
(Eliasson	2008).	

	
Figur 14. Parasitstekel i färd med att uppsöka en lämplig väddnätfjärilslarv för sin äggläggning. Dagarna innan 
bilden togs hade ett kraftigt regn drabbat området vilket fick fjärilslarverna att söka sig upp till toppen av 
väddplantan för att undvika dränkning. Filehajdar augusti 2016. 
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Genetisk variation 
Väddnätfjäril	är	en	art	med	stor	inomartsvariation.	Globalt	sett	har	ett	stort	antal	underarter	av	
väddnätfjäril	avgränsats.	Några	av	dessa	underarter	är	knutna	till	andra	värdväxter	än	
ängsvädd.	Populationen	runt	Östersjön	skiljer	sig	utseendemässigt	från	populationen	i	atlantiskt	
präglade	klimatområden,	dock	utan	att	de	är	särskilda	som	underarter	(Eliasson	2008).	Även	
inom	Sverige	har	det	diskuterats	om	de	det	går	att	urskilja	underarter.	Det	finns	små	skillnader	i	
livscykeln	som	gör	att	den	svenska	fastlandspopulationen	avviker	något	från	övriga	förekomster	
i	Östersjöområdet.	De	gotländska	väddnätfjärilarna	avviker	något	i	färgmönster	från	övriga	
populationer	(Eliasson,	C-U.,	muntl	2016).	I	dagsläget	har	dock	inga	underarter	skiljts	ut	i	
Sverige.	

	
Figur 15. Majviva är en omtyckt nektarkälla under den tidiga flygsäsongen. 
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3 Om inventeringar och valda metoder 

Studier under 2015 och 2016 
Under	2015-2016	utförde	Enetjärn	natur	en	rad	inledande	karteringar	och	inventeringar	utöver	
kunskapssammanställningar.	Lämpliga	livsmiljöer	kartlades	genom	flygbildstolkning	och	
uppföljande	fältbesök.	Under	juni	2015	eftersöktes	flygande	väddnätfjäril	på	platser	varifrån	
arten	tidigare	rapporterats	inom	det	riksintresseområdet	för	naturvård	som	berör	File	hajdar	
och	Hejnum-Kallgate.	Flygande	fjärilar	eftersöktes	genom	stickprover,	ett	kort	besök	per	lokal	
där	1-2	personer	gick	igenom	området.	I	samband	med	kartering	av	lämpliga	livsmiljöer	
eftersöktes	flygande	fjärilar	även	i	juni	2016.	Flygande	fjärilar	har	eftersökts	vid	goda	
väderförhållanden	(soligt,	svag	vind,	>+17	grader).	

I	juni	2016	besöktes	de	tre	kända	större	populationerna	inom	riksintresseområdet	för	att	lära	
känna	fjärilens	livsmiljö.	Därefter	karterades	lämpliga	livsmiljöer	för	arten	inom	ett	område	
mellan	riksväg	148	och	den	norra	kraftledningsgatan	på	Hejnum-Kallgate.	Karteringen	utfördes	
systematiskt	med	ambitionen	att	hitta	alla	för	arten	lämpliga	livsmiljöer.	

Under	augusti	2016	eftersöktes	larvkolonier	inom	File	hajdar	på	de	platser	med	lämpliga	
livsmiljöer	som	identifierats	under	försommaren.	Eftersök	av	larvkolonier	utfördes	systematiskt	
med	ambition	att	hitta	allt,	det	vill	säga	en	totalkartering	av	larvkolonier.	

Inventeringsområdet	omfattade	hela	riksintresseområdet	för	naturvård,	men	under	2016	låg	
särskilt	fokus	på	de	centrala	delarna	där	File	hajdar	och	det	område	som	omfattas	av	
täktansökan	ingår.	Enstaka	mindre	ytor	av	lämplig	livsmiljö	samt	enstaka	larvkolonier	missades	
säkerligen	som	ett	resultat	av	detta.	Inventeringarna	bedömdes	dock	ge	en	god	bild	av	
väddnätfjärilens	förekomst	inom	det	inventerade	området	under	2016.	

Planeringen inför 2017 
Med	ledning	av	länsstyrelsens	beslut	om	betydande	miljöpåverkan	började	planeringen	inför	
fältsäsongen	2017	(Länsstyrelsen	Gotlands	län	2017).	Vid	sidan	av	Enetjärn	natur	kopplades	
även	expertis	från	Calluna	in	och	tillsammans	togs	en	projektplan	fram.	Denna	inbegrep	en	
storskalig	kartering	av	habitat,	inventering	av	vuxna	fjärilar,	inventering	av	larvkolonier,	
kvantitativ	kartering	av	habitatparametrar	samt	ett	pilotförsök	med	att	restaurera	habitat.	

Habitatkartering 
Habitatkarteringen	av	utredningsområdet	färdigställdes	under	2017	och	utfördes	som	tidigare	
år.	Med	hjälp	av	flygbildstolkning	identifierade	alla	öppna	våtmarker	och	öppna	marker	som	
kunde	misstänkas	ha	tillfälliga	våtmarker	såsom	fukthedar	och	blekevätar,	vilket	är	habitat	som	
väddnätfjäril	kan	utnyttja.	Som	underlag	har	olika	GIS-skikt	utnyttjats,	till	exempel	
våtmarksskiktet	i	ekonomiska	kartan	och	länsstyrelsens	naturtypskarteringen	från	
Naturvårdsverket	–	Skyddad	natur	(hemsida	Naturvårdsverket,	www.naturvardsverket.se		
2017).	

Samtliga	flygbildstolkade	områden	fältbesöktes	sedan	från	maj-juli	och	avgränsningar	
justerades	i	fält.	Habitatavgränsningarna	har	inledningsvis	varit	frikostiga	och	om	ett	område	
varit	öppet	och	innehållit	värdväxten	ängsvädd	har	det	klassats	som	potentiellt	habitat.	Denna	
ordning	har	varit	nödvändig	för	att	habitat	inte	ska	missas.		

Larvkolonier 
Att	inventera	larvkolonier	genom	att	registrera	spånader	är	den	metod	som	förespråkas	både	
inom	den	nationella	miljöövervakningen	och	internationellt	(Eliasson	2008,	Lewis	1997).	I	och	



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 24 

med	att	larverna	lever	i	kolonier	under	sina	första	levnadsstadier	gör	det	att	spånader	är	möjliga	
att	upptäcka.	Det	är	dock	ingen	fullständig	metod	och	spånader	missas	även	vid	noggranna	
eftersök.	Vid	de	kalibreringsövningar	som	hölls	inför	inventeringen	kunde	konstateras	att	det	
utefter	en	transekt	med	en	bredd	på	fyra	meter	och	längd	på	50	meter	upptäcktes	totalt	sex	
spånader.	Fem	av	dessa	upptäcktes	av	tre	vana	inventerare	och	ytterligare	en	koloni	tillkom	
under	kalibreringsövningen.	Totalt	14	personer	gick	alltså	åt	för	att	finna	sex	larvkolonier.	De	
inventerare	som	hade	störst	framgång	fann	fyra	kolonier,	det	vill	säga	67%	av	det	totala	antalet.	
Svårigheten	med	att	finna	dem	hänger	samman	med	att	spånaderna	skiftar	mycket	i	storlek	och	i	
hur	lättupptäckta	de	är.	Vissa	består	bara	av	enstaka	spinntrådar	som	kan	vara	väl	dolda	under	
ett	ängsväddblad.	I	dessa	fall	kan	det	vara	spillning	och	ätskador	på	bladen	som	gör	att	en	
spånad	upptäcks.	I	betesmark	är	spånaderna	särskilt	svåra	att	upptäcka	då	larverna	strävar	
efter	att	gömma	kolonierna	väl.	Kolonierna	tycktes	också	bestå	av	färre	individer	i	betesmark	
vilket	i	sig	gjorde	dem	mer	svårupptäckta.	Slutsatsen	är	att	det	krävs	vana	och	ett	skarpt	öga	för	
att	upptäcka	larvkolonier.	Av	den	anledningen	utbildades	de	totalt	14	inventerare	som	deltog	
genom	fältövningar	där	det	bland	annat	handlade	om	att	få	se	många	olika	typer	av	spånader.	
Utbildningen	avslutades	med	kalibreringsövningar	för	att	slutresultatet	skulle	bli	så	
samstämmigt	som	möjligt.	

Larvkolonier	har	inventerats	inom	hela	utredningsområdet.	Inom	File	hajdar,	det	vill	säga	
delpopulationen	nära	täktområdet,	utfördes	en	totalkartering	från	slutet	av	augusti	till	mitten	av	
september	med	samma	insats	och	metod	som	året	innan,	det	vill	säga	samtliga	habitat	
genomströvades	för	att	täcka	av	hela	ytan	och	alla	kolonier	registrerades.	Registreringen	av	
kolonier	gjordes	med	hjälp	av	GPS	direkt	i	en	databas	i	ArcGIS	Collector.	Det	är	en	programvara	
som	är	avsedd	för	handburna	enheter	såsom	smarta	mobiltelefoner	och	Ipads	och	möjliggör	
direkt	insamling	av	data	och	synkning	över	internet	vilket	minskar	risken	för	att	förlora	data.	I	
några	fall	kunde	inga	levande	larver	hittas	i	en	koloni	men	om	det	var	uppenbart	att	det	var	
fråga	om	en	väddnätfjärilskoloni,	även	om	den	kanske	dött	ut,	så	registrerades	den.	Förutom	att	
registrera	alla	kolonier	hämtades	också	kvantitativa	data	in	för	ett	antal	habitatparametrar	som	
i	litteraturen	anges	som	viktiga	för	väddnätfjäril	(till	exempel	Fowles	2006,	Konvicka	et	al.	2003,	
Botham	et	al.	2010).	Det	handlar	om	hur	mikrohabitatet	är	för	äggläggningsplatser	och	för	
larvernas	tidiga	levnadsstadier.	De	habitatparametrar	som	samlades	in	var	antal	
ängsväddplantor	kring	spånaden,	längsta	ängsväddblad,	vegetationens	höjd	och	förekomst	av	
tuvighet.	

Inom	resterande	delar	av	utredningsområdet	skedde	larvkoloniinventeringen	genom	
transektmetodik.	Orsaken	till	valet	av	denna	metod	är	att	det	hade	varit	en	orimligt	stor	
arbetsinsats	att	utföra	totalkarteringar	inom	hela	utredningsområdet.	Istället	valdes	att	slumpa	
ut	transekter	inom	habitat.	För	att	möjliggöra	statistiska	analyser	och	erhålla	kvantitativa	data	
som	är	oberoende	av	varandra	lades	ett	rutnät	(grid)	ut	över	hela	utredningsområdet.	Varje	ruta	
var	ett	hektar,	det	vill	säga	100x100	m,	se	figur	16.	Upplägget	med	hektarrutor	gör	också	att	
analyser	kan	göras	i	olika	skalor	genom	att	klumpa	ihop	rutor.	Inom	habitat	och	inom	varje	
hektarruta	slumpades	sedan	transektlinjer	ut.	En	särskild	algoritm	skrevs	för	detta	ändamål	och	
i	den	prioriterades	långa	transekter	och	att	transekterna	inte	skulle	vara	överlappande.	Långa	
transekter	gör	att	kanteffekter	minskas	vilket	annars	riskerar	att	bli	ett	stort	problem	i	smala	
eller	små	habitat.	Kanteffekter	i	detta	fall	innebär	exempelvis	att	värdväxter	kan	skuggas	av	
omgivande	skog	samt	innehålla	övergångsvegetation	som	är	fattigare	på	ängsvädd	och	då	är	det	
viktigt	att	denna	typ	av	miljöer	inte	blir	överrepresenterade.	
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Figur 16. Ett exempel på utslumpade transekter inom hektarrutor i den grid som lades ut över hela 
utredningsområdet. Linjerna motsvarar inventeringstransekter och är fyra meter breda. Samtliga larvkolonier 
inventerades längs transekten. Varje punkt motsvarar en punkt där habitatparametrar registrerades. Röda 
punkter är sådana som inventerats och gula är ej inventerade. 

Hektarrutor	som	innehöll	mindre	än	10%	habitat	valdes	bort	för	inventering.	Skälen	till	detta	
var	rent	tidsmässiga	då	det	tar	tid	att	transportera	sig	mellan	inventeringsrutor.	Längs	
transekterna	registrerades	samtliga	kolonier	och	totalt	täckte	transekterna	minst	10%	av	
habitatytan	vilket	bedömdes	som	ett	tillräckligt	stort	stickprov	för	att	kunna	studera	förekomst	
och	tätheter	av	larvkolonier.	

Längs	transekterna	slumpades	ca	30	provpunkter	ut.	Antalet	provpunkter	skiftade	något	
beroende	på	arealen	habitat	inom	varje	hektarruta.	Av	dessa	inventerades	cirka	15	provpunkter	
med	avseende	på	habitatparametrar.	I	första	hand	inventerades	varannan	provpunkt	men	i	vissa	
fall	gjordes	avsteg	från	detta	eftersom	det	inom	habitat	kan	förekomma	buskar,	enstaka	träd	och	
dungar,	men	även	körvägar,	vattensamlingar	och	andra	störda	habitat	som	inte	är	att	betrakta	
som	optimalt	habitat.	Syftet	med	inventeringen	av	habitatparametrar	var	att	studera	
fjärilshabitatet	och	därför	valdes	olämpliga	mätpunkter	bort.	Det	slutliga	urvalet	gjordes	
därmed	av	varje	inventerare	i	fält	för	att	punkten	verkligen	skulle	motsvara	fjärilshabitat.	Både	
transekter	och	provpunkter	hittades	i	fält	med	hjälp	av	GPS.	Så	fort	en	inventerare	nått	en	
provpunkt	som	skulle	inventeras	stannade	inventeraren	och	lade	ut	en	provrutering.	Ringen	
bestod	av	en	rockring	med	innerdiametern	80	cm,	se	figur	17.	Valet	av	en	rund	provruta	gjordes	
för	att	runda	ringar	har	mindre	kanteffekter	än	rektangulära.	En	rockring	är	också	lätt	och	
lämplig	att	arbeta	med	i	fält.	
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Figur 17. Rockringar med innerdiametern 80 cm användes för att registrera habitatparametrar vid varje 
provpunkt. 

De	habitatparametrar	som	valts	motsvarar	sådant	som	visat	sig	viktigt	i	olika	studier	av	
väddnätfjäril,	vilket	inledningsvis	konstaterades.	En	viktig	parameter	är	förekomsten	av	
värdväxten	ängsvädd.	Det	är	sannolikt	att	större	tätheter	av	ängsvädd	lockar	fler	honor	att	lägga	
ägg.	Här	räknades	samtliga	plantor	som	passerat	det	juvenila	stadiet	och	börjat	producera	större	
rosettblad.	Som	gräns	för	detta	sattes	att	något	av	rosettbladen	skulle	vara	minst	fyra	centimeter	
långt.	Även	längsta	rosettblad	mättes	i	varje	provpunkt.	Detta	mått	speglar	värdväxtkvalitet	i	
form	av	vitalitet	men	också	mängden	potentiell	föda	hos	värdväxten.	Vitaliteten	skulle	också	
kunna	mätas	genom	att	räkna	blommande	exemplar	men	då	stora	områden	påverkas	av	bete	
och	boskap	gärna	betar	blomstänglar	valdes	denna	metod	bort.	Mätningen	gjordes	med	vanlig	
linjal	från	rosettbasen	till	bladets	spets,	det	vill	säga	både	bladstjälk	och	blad	inkluderades	i	
mätningen.	Detta	gjordes	eftersom	det	ibland	är	svårt	att	avgöra	var	ett	blad	börjar	på	en	
väddplanta	då	bladskivan	är	lansettlikt	avsmalnande	mot	stjälken.	Den	totala	längden	innebär	
därför	färre	felkällor	mellan	inventerare	än	att	enbart	mäta	bladskiva.	Tuvighet	mättes	genom	
förekomst	eller	icke	förekomst	av	tuvor	inom	provruteringen.	En	tuva	definierades	som	en	
förhöjning	av	vegetation	i	förhållande	till	markytan	på	minst	fem	centimeter.	Det	räckte	med	
endast	en	tuva	för	att	tuvighet	skulle	registreras.	Slutligen	mättes	vegetationshöjd	och	det	
utfördes	med	hjälp	av	en	metod	med	gräsmarkslinjal	enligt	Ekstam	&	Forshed	(1996).	Den	
innebär	att	en	17	cm	bred,	vit	platta	i	masonit	förs	ner	i	vegetationen	centralt	i	provruteringen	
och	avläses	på	cirka	en	meters	höjd	från	fem	meters	avstånd,	se	figur	18.	Vid	den	höjd	där	
vegetationen	skymmer	50%	av	skivan	läses	vegetationshöjden	av.	Till	hjälp	finns	horisontella	
stödlinjer	med	höjderna	1,	3,	5,	7,	10,	15,	20	och	25	cm	utritade	på	plattan.	
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Figur 18. Vegetationshöjdmätning med hjälp av gräsmarkslinjal. 

Det	finns	andra	metoder	för	att	mäta	vegetationshöjd	men	denna	valdes	eftersom	den	också	tar	
hänsyn	till	heterogenitet	och	dessutom	har	ett	samband	mellan	vegetationshöjd	och	
vegetationsmängd	uttryckt	som	kg	torrsubstans	per	ytenhet.	

Märkning och återfångst 
Fångst,	märkning	och	återfångst	(eng.	CMR,	catch-mark-recapture)	är	en	mycket	vanlig	och	
vedertagen	metod	för	att	uppskatta	populationer	inom	ekologin	(figur	19).	Den	utgår	från	att	en	
så	stor	andel	av	en	population	märks	och	återfångas	så	att	det	är	möjligt	att	räkna	ut	hur	stor	
populationen	totalt	sett	är.	Säkerheten	i	populationsuppskattningen	avgörs	av	hur	stor	andel	
återfångster	utgör	av	den	totala	fångsten	och	ju	högre	andel	återfångster	desto	större	är	
noggrannheten	i	beräkningen	av	populationsstorleken.	Själva	beräkningen	utförs	med	hjälp	av	
den	så	kallade	Jolly-Seber-metoden	(Seber	1982)	i	särskild	programvara	(till	exempel	modulen	
POPAN	(Arnason	&	Schwarz	1999)	i	programmet	MARK	(White	&	Burnham	1999).	
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Figur 19. Individen X425 har just återfångats. Observera greppet kring kroppen för att inte skada vingar och 
vingfjäll. 
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Märkningen	utförs	med	en	permanent	OH-penna,	i	detta	fall	Faber-Castell	multimark	1523	(S)	
och	varje	individ	får	en	unik	märkning.	Varje	inventerare	har	haft	sin	egen	märkningsserie	för	
att	undvika	dubbelmärkning.	Vid	märkningen	gäller	det	att	handha	fjärilen	på	ett	sådant	sätt	att	
skador	på	vingarna	och	flygfjällen	minimeras.	Det	görs	genom	att	man	med	fingrarna	håller	
fjärilen	i	ett	försiktigt	grepp	om	kroppen.	Vid	fångst	har	vanliga	fjärilshåvar	med	vitt	nät	och	50	
cm	diameter	använts	(figur	20).	Vita	nät	kan	visserligen	skrämma	mer	men	är	bra	för	att	det	är	
lättare	att	se	märkta	individer	genom	nätet.	Varje	infångad	fjäril	har	könsbestämts	och	fyndet	
koordinatsattes	med	hjälp	av	GPS.	I	vissa	fall	har	flera	fjärilar	fångats	samtidigt	men	för	att	
undvika	att	GPS-punkten	skulle	motsvara	ett	felaktigt	habitat	fångades	fjärilar	bara	inom	en	
diameter	på	20	m.	All	data	lades	in	direkt	i	fält	i	Collector.	Om	inventeraren	varit	tvungen	att	
jaga	en	fjäril	har	denne	sedan	återvänt	till	första	observationsplatsen	för	att	där	ta	
koordinatpunkten.	Utöver	könsbestämning	har	även	beteenden	registrerats,	såsom	flygande	
individ,	nektarsökande,	vilande,	revirhävdande	och	parande.	Detta	har	dock	enbart	varit	möjligt	
att	göra	när	det	inte	varit	så	många	flygande	individer.	Under	högflygningen	prioriterades	
istället	enbart	märkning,	könsbestämning	och	återfångst.	Vid	registrering	av	nektarsök	har	även	
nektarkällan	angivits	med	blomart.	Könsbestämningen	har	ibland	varit	svår,	särskilt	innan	
honorna	är	parade	och	har	utvecklat	ägg	ordentligt	kan	de	vara	svåra	att	skilja	från	hanar.	I	
dessa	fall	har	könsbestämningen	varit	osäker.	Däremot,	de	individer	som	bestämts	till	honor,	är	
sannolikt	med	stor	säkerhet	just	honor.	

Normalt	vid	fjärilsinventeringar	så	inventerar	man	inom	vissa	tids-	och	temperaturintervall	men	
när	det	är	fråga	om	fångst	och	återfångst	kan	man	bortse	från	detta	eftersom	det	handlar	om	att	
märka	och	återfånga	så	många	individer	som	möjligt.	Därför	utfördes	fångst	nästan	dagligen	
under	perioden	26:e	maj	till	27:e	juni	2017.	Totalt	deltog	12	inventerare	och	innan	
fjärilsfångsten	påbörjades	utbildades	inventerarna	i	metodik	och	handhavande	med	fjärilar	och	
håv.	

	
Figur 20. En av inventerarna nära en kläckningsplats precis i uppstarten av fångst och återfångststudien. En 
vanlig vit håv med diametern 50 cm användes. 
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Insatsen	prioriterades	till	en	början	till	ett	centralt	område	kring	File	hajdar	delpopulation,	från	
Högstensvät	och	ner	till	länsväg	147	(Visby-Slite-vägen)	och	omfattade	ca	3x8	km.	Inom	detta	
område	upprätthölls	fångst	och	återfångst	i	alla	habitat	under	hela	fångstperioden.	Mot	slutet	av	
fångsten	vidgades	inventeringsområdet	något	till	att	omfatta	ca	5x10	km	och	därmed	
inkluderades	även	Bojsvätar	och	områden	söder	om	147:an	i	söder	(Bälsalvret)	och	upp	till	
Hajdhagen	i	nordost.	Det	insamlade	datamaterialet	räckte	dock	inte	till	för	
populationsberäkningar	eller	spridningsstudier	för	dessa	nya	områden	men	gav	ändå	en	
uppfattning	om	utbredning	och	populationsstorlek.	För	att	möjliggöra	jämförelser	så	spreds	
fångstinsatserna	lika	över	habitaten	och	samtliga	habitat	genomströvades	nästan	dagligen	eller	
med	någon	enstaka	dags	mellanrum	under	perioden.	I	början	av	märkningen	koncentrerades	
dock	insatserna	till	att	märka	nykläckta	individer	kring	de	larvkolonier	som	registrerats	
säsongen	innan.	Det	var	ett	sätt	att	snabbt	få	många	märkta	individer.	Efter	en	vecka	in	i	
flygperioden	började	dock	individerna	att	sprida	sig	ordentligt	inom	alla	delar	av	habitaten	och	
från	den	tidpunkten	var	också	insatserna	jämnt	fördelade.	

Datasetet	blev	mycket	stort	och	i	alla	stora	dataset	krävs	det	en	genomgång	av	datat	och	
kvalitetssäkring	av	fynd.	Felkällorna	kan	vara	flera.	Det	kan	vara	felaktiga	koordinater	då	GPS:en	
inte	haft	tillräcklig	satellitkontakt,	det	kan	vara	felinskrivningar	och	felavläsningar	och	i	vissa	fall	
dubbelmärkningar.	Kvalitetssäkringen	har	utförts	på	ett	konservativt	sätt	vilket	innebär	att	om	
det	finns	en	misstanke	om	att	en	individ	registrerats	felaktigt	så	har	den	uteslutits.	

Datasetet	har	använts	till	att	beräkna	populationsstorlek	med	redan	nämnd	metod	men	har	
också	använts	för	att	studera	spridning,	könsskillnader	i	spridning	och	för	att	analysera	
metapopulationens	utbredning.	

Fångst	och	handhavande	av	en	fridlyst	fjäril	som	väddnätfjäril	kräver	dispens	från	
artskyddsförordningen.	Därför	söktes	och	erhölls	dispens	av	länsstyrelsen	innan	fångsten	
startades.	

Modellering av metapopulation 
Den	metod	som	valts	för	att	modelleringen	av	metapopulationen	är	en	cost-distance-analys	som	
utförs	i	GIS	(ArcGIS).	Den	har	sitt	ursprung	i	grönstrukturplanering	samt	infrastrukturplanering	
men	används	numera	till	alla	typer	av	samhällsbyggnadsprojekt	och	inom	naturvårdsplanering.	
Den	kan	svara	på	frågor	som:	Hur	ser	förutsättningen	för	metapopulationen	och	
spridningssambanden	ut?	Vilka	svagheter	finns	och	vilka	lokaler	är	särskilt	viktiga	i	helheten?	
Kort	sagt,	nödvändiga	data	för	att	avgöra	förutsättningarna	för	gynnsam	bevarandestatus	i	en	
metapopulation.	Rent	tekniskt	bygger	analysen	på	att	habitat	inte	har	någon	friktion	för	de	
individer	som	rör	sig	där	men	när	en	individ	lämnar	habitatet	finns	ett	motstånd	vad	gäller	
spridning	och	detta	motstånd,	eller	friktion,	beror	på	vad	det	är	för	naturtyp	som	individen	
flyger	genom.	Exempelvis	så	erbjuder	tät	skog	ett	större	spridningsmotstånd	än	glest	
trädbevuxen	alvarmark.	Modellen	bygger	på	känd	kunskap	om	vilken	typ	av	natur	väddnätfjäril	
föredrar	att	flyga	i	eller	undviker	att	flyga	i.	Den	friktion	som	varje	naturtyp	sätts	till	är	viktig	
men	modellen	är	också	beroende	av	vilket	maximalt	spridningsavstånd	som	sätts	för	arten,	
eftersom	det	maximala	spridningsavståndet	gäller	för	om	det	saknas	friktion	och	varje	
friktionsökning	kommer	att	reducera	spridningen	proportionellt	mot	friktionsvärdet	och	
spridningssträckan.	

Hela	utredningsområdet	har	klassats	med	olika	friktionsvärden	och	data	för	detta	har	varit	
habitatkarteringen,	länsstyrelsens	naturtypskarteringen,	terrängskartans	våtmarksskikt	och	
exploaterad	mark,	blockdatabasen	för	jordbruksskiften	(Jordbruksverket)	samt	laserdata	från	
den	nationella	databasen	där	det	är	möjligt	att	avgöra	täthet	av	skog.	Detta	betyder	att	det	varit	
möjligt	att	ta	fram	en	fullständig	biotopkarta	som	täcker	både	habitat	och	mellanliggande	
biotoper	(matrix),	se	figur	21.	Utifrån	den	kartan	har	det	sedan	varit	möjligt	att	skapa	
friktionsraster	och	detta	har	sedan	använts	till	själva	cost-distance-analysen,	se	figur	22.	
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Figur 21. Biotopkarta över utredningsområdet 

Biotopkarta över området med väddnätfjäril väster om Slite
Copyright bakgrundskarta: World

Imagery:  Source: Esri, DigitalGlobe,
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Figur 22. Friktionsraster över utredningsområdet. 
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4 Väddnätfjärilens förutsättningar i nuläget 

Historisk tillbakablick  
Hur	väddnätfjärilens	förekomst	i	området	sett	ut	historiskt	går	inte	att	med	exakthet	säga.	Med	
ledning	av	utbredningskartan	från	1950-talet	(Nordström	et	al.	1955)	kan	vi	sluta	oss	till	att	
arten	troligen	förekom	i	området	även	på	den	tiden.	Det	går	dock	inte	att	dra	slutsatser	om	exakt	
var	eller	i	vilken	omfattning.	År	2001	inleddes	Claes	Urban	Eliassons	undersökningar	av	den	
större	förekomsten	av	väddnätfjäril	i	södra	delen	av	riksintresseområdet	omfattande	Bälsalvret	
och	Hejnum-Kallgate.	Fjärilen	studerades	där	under	ett	antal	år,	men	förekomsten	i	övriga	delar	
av	riksintresseområdet	hade	då	ännu	inte	uppmärksammats.	Först	2014	uppmärksammades	
förekomsten	vid	Cementas	kalkstenstäkt	på	File	hajdar	och	2015	förekomsten	vid	Forsvidar,	
båda	av	Dennis	Nyström	vid	Länsstyrelsen	på	Gotland.	De	personer	med	kännedom	om	de	
gotländska	väddnätfjärilarna	som	vidtalats	(Eliasson,	C-U.,	Pettersson,	A	samt	Nyström,	D.	muntl.	
2016)	håller	det	dock	för	sannolikt	att	populationerna	vid	File	hajdar	och	Forsvidar	har	funnits	
där	under	lång	tid	utan	att	vara	kända.		

Habitatval 
Eliasson	(2008)	anger	i	åtgärdsprogrammet	mycket	specifika	krav	för	väddnätfjärilens	
förekomst	i	Sverige.	Det	är	en	”fukt-	och	värmekrävande	art	som	på	nordligare	breddgrader	i	
Europa	har	mycket	speciella	krav	på	habitaten”	för	att	citera	Eliasson.	De	viktigaste	
förutsättningarna	för	arten	är	enligt	Eliasson	att:	

• de	ängsväddplantor	som	utnyttjas	för	äggläggningen	växer	i	miljöer	av	relativt	lågvuxna	
omgivande	gräs	och	örter	eller	vitmossa,	

• skuggan	från	omgivande	träd	och	buskar	inte	bryter	solexponeringen	av	ägg	och	
kolonilevande	larver	under	hela	dagen,	

• habitaten	måste	ha	en	mer	konstant	markfuktighet,	där	speciellt	vitmossor	bidrar	till	att	
bevara	fukten	i	markens	ytskikt	(gäller	främst	Mellansverige),	

• områdena	inte	riskerar	att	översvämmas	under	vegetationsperioden	genom	områdets	
lutning	eller	en	rikligare	förekomst	av	högre	tuvor	med	värdväxten	(gäller	främst	Öland	
och	Gotland).	

I	stort	sett	visar	de	inledande	resultaten	av	inventeringen	av	habitatparametrar	samt	av	
habitatkarteringen	och	inventeringen	av	vuxna	fjärilar	att	Eliassons	beskrivning	i	stort	kan	
bekräftas.	Vid	karteringen	har	det	dock	varit	möjligt	att	djupare	beskriva	habitatet	och	i	stort	
sett	har	tre	huvudtyper	identifierats	där	både	vuxna	fjärilar	uppehåller	sig	och	larvkolonier	
påträffas.	I	figur	23-25	visas	bilder	på	de	olika	typerna	av	habitat	och	de	beskrivs	också	nedan.	

Kalkfuktäng 

Den	allra	vanligaste	vegetationstypen	där	väddnätfjäril	förekommer	är	kalkfuktängen.	Den	
borde	anses	vara	ett	kärnhabitat	och	präglas	av	lågstarrvegetation	med	hirs-	och	slankstarr	och	
med	inslag	av	blåtåtel	samt	en	artrik	flora	med	kalk-	och	fuktgynnade	blomväxter	som	majviva,	
ängsvädd,	många	olika	orkidéarter,	krissla,	vildlin,	blodrot	och	svinrot.	

I	samband	med	flacka	alvarliknande	områden	på	märgelkalksten	finner	man	
fuktängsvegetationen	i	lågpunkter	medan	den	ingår	i	en	zonering	på	lite	mindre	fuktig	mark	i	
samband	med	våtmarker.	

Vegetationshöjden	är	ofta	låg	med	bara	några	få	centimeter.	Det	ger	ett	mycket	varmt	
mikroklimat	vilket	borde	gynna	larvutvecklingen.	Vegetationstypen	kan	vara	både	tuvig	och	
sakna	tuvor	och	förekomsten	av	tuvor	hänger	sannolikt	ihop	med	hur	mycket	vatten	som	brukar	



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 34 

finnas	under	vegetationsperioden	där	tuvbildning	gynnas	om	vatten	blir	stående.	Detta	i	sig	
gynnar	förstås	väddnätfjäril	som	kan	undvika	översvämning	genom	att	nyttja	tuvorna	men	arten	
nyttjar	lika	gärna	habitat	som	saknar	tuvor	men	med	ovanstående	resonemang	är	också	
översvämningsrisken	mindre	där	vilket	bör	bidra	till	överlevnaden.	Tätheten	av	ängsvädd	kan	
vara	mycket	hög	och	det	är	ytterst	sällsynt	att	arten	saknas	i	vegetationstypen.	

	

	
Figur 23. Överst kalkfuktäng i Hejnum Kallgate, fjärilsreservatet. Nederst kalkfukthed-blekevät i delpopulationen 
på File hajdar nära täkten. 
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Kalkfukthed och blekevät 

Det	näst	viktigaste	habitatet	är	förmodligen	de	tillfälliga	våtmarkstyperna	kalkfukthed	och	
blekevät.	Båda	förekommer	direkt	på	kalkhällar	med	ett	lager	med	lerhaltig	blekejord,	inte	
sällan	på	märgelkalksten.	Det	är	den	dominerande	vegetationstypen	i	delpopulationen	nära	
täkten	på	File	hajdar	och	här	präglas	också	marken	av	intensiva	froströrelser	som	lyfter	större	
partiklar	som	sten	och	kalkgrus	till	ytan	istället	för	blekejorden.	Froströrelserna	bidrar	starkt	till	
att	markerna	inte	växer	igen.	Blekevätarna	saknar	nästan	vegetation	helt,	men	däremellan	kan	
lågstarrvegetation	växa	i	stråk	eller	fläckvis	och	då	inte	sällan	med	stort	inslag	av	ängsvädd.	
Kalkfuktheden	kan	också	vara	nästan	vegetationslös,	särskilt	där	det	finns	en	stor	mängd	grus	
och	sten	på	ytan.	I	dessa	fall	kan	ängsvädd	nästan	vara	den	enda	arten	som	växer	där.	Vanligast	
är	dock	att	vegetationen	täcker	marken	mer	än	så	och	då	förekommer	ängsvädd	ofta	
tillsammans	med	slank-	och	hirsstarr,	blodtopp,	krissla,	olika	orkidéer	och	liten	sandlilja.	

Liksom	kalkfuktängen	är	vegetationen	lågvuxen	och	mikroklimatet	varmt.	När	det	är	
vegetationslöst	intill	väddplantorna	kan	det	förmodligen	bli	extremt	varmt	med	en	betydligt	
snabbare	larvutveckling	som	följd.	Det	är	ovanligt	med	tuvbildning	utan	marken	är	oftast	ganska	
flack	men	å	andra	sidan	är	avrinning,	infiltration	och	avdunstningen	stor	i	dessa	miljöer.	Tyvärr	
är	det	inte	ovanligt	med	körskador	av	terränggående	fordon	som	får	till	följd	att	det	styr	
avrinningen	och	förstör	habitat.	

	
Figur 24. Väddplanta med en koloni i en blekevät i delpopulationen nära täkten på File hajdar. I detta fall saknas 
tuvighet och marken är nästan vegetationslös vilket ger ett extremt varmt mikroklimat som gynnar larvutveckling. 
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Rikkärr 

Rikkärr	kan	också	utgöra	en	mycket	lämplig	livsmiljö,	särskilt	om	den	inte	domineras	alltför	
mycket	av	någon	av	arterna	knappag	och	axag.	De	tenderar	att	ta	över	och	är	också	mer	
högvuxna	vilket	ger	en	högre	vegetationshöjd	och	därmed	sämre	mikroklimat.	De	rikkärr	som	är	
mycket	passande	är	oftast	starrdominerade	med	slank-,	hirs-	och	ängsstarr	och	i	sällsyntare	fall	
blåtåteldominerade.	Återigen	så	tenderar	blåtåtel	liksom	ax-	och	knappag	att	ge	högre	
vegetationshöjd	vilket	är	negativt.	Blåtåtel	ingår	dock	som	en	vanlig	art	och	det	gör	också	en	rad	
orkidéer,	slåtterblomma,	ängsvädd,	sumpmåra,	majviva	och	blodrot.	Artsammansättningen	är	
alltså	ganska	lik	kalkfuktängen	men	vanligen	fuktigare	och	med	andra	mossor	i	bottenskiktet.	

Det	är	vanligt	att	rikkärren	är	tuviga	och	detta	är	extra	vanligt	när	ax-	eller	knappag	dominerar.	
Om	det	förekommer	ängsvädd	kan	även	denna	typ	av	rikkärr	erbjuda	livsmiljö	men	den	tycks	
vara	suboptimal	med	tanke	på	lägre	förekomst	av	både	flygande	fjärilar	och	larvkolonier.	

	
Figur 25. Rikkärr i Hejnum Kallgate, fjärilsreservatet. Denna typ av rikkärr kan fungera som habitat om bara 
tillräckligt mycket ängsvädd förekommer men habitatet tycks vara suboptimalt med en lägre täthet av både 
flygande individer och larvkolonier. 

Utöver	de	tre	huvudhabitaten	visade	sig	väddnätfjäril	också	förekomma	på	mer	oväntade	platser	
(figur	26).	En	sådan	är	Rövätar	inom	Kallgatburgs	naturreservat.	Här	dominerar	en	ganska	
trivial	och	högvuxen	starr-	och	gräsvegetation	med	fläckar	med	gåsört.	Ängsvädd	förekommer	
blott	sparsamt	men	ändå	finns	väddnätfjäril	i	en	ganska	hygglig	population.	

Som	inledningsvis	antyddes	finns	det	gemensamma	drag	vad	gäller	habitat.	Ett	sådant	är	att	
fuktighet	åtminstone	ska	finnas	tillfälligt	och	att	slutna	miljöer	undviks	helt	och	hållet.	Däremot	
kan	glesa	skogar	utan	undervegetation	utnyttjas	av	vuxna	individer	(ofta	gles	tallskog).	
Larvkolonier	har	hittats	intill	bryn	i	norrläge	men	det	hörde	till	ovanligheten.	Inne	i	ren	skog	



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 37 

hittades	inga	kolonier	trots	eftersök.	En	annan	faktor	som	Eliasson	(2008)	listar	som	starkt	
negativ	är	bete.	Vi	kunde	i	denna	studie	inte	styrka	att	åtminstone	medelintensivt	till	lätt	bete	
skulle	vara	starkt	negativt	för	väddnätfjäril.	Tvärtom	flög	fjärilen	i	höga	tätheter	ute	i	de	betade	
områdena	och	larvinventeringen	visade	också	förekomst	av	larvkolonier	ute	i	betesmarken.	
Dessutom	sågs	övervintrade	larver	ute	i	betet	vilket	betyder	att	åtminstone	en	del	larver	
överlever	betet.	Däremot	verkar	hårt	bete	vara	starkt	negativt.	Vid	Kallgatburg	som	under	
säsongen	var	kraftigt	nedbetat	fanns	endast	en	spillra	av	en	population	med	få	individer,	trots	
att	förutsättningarna	vad	gäller	ängsvädd	och	vegetationen	i	stort	såg	goda	ut.	

	
Figur 26. Ibland förekommer larvkolonier på klart oväntade platser som i detta nordvända och skuggande bryn 
med högvuxen starrvegetation. 

Förekomst av habitat – beskrivning av lokaler 
I	figur	27	framgår	alla	habitat	som	registrerats	under	karteringen	av	utredningsområdet.	Totalt	
omfattar	karteringen	315	ha	habitat.	I	den	ingår	korrigeringar	där	habitat	av	låg	kvalitet	tagits	
bort	vilket	innebär	att	återstående	habitat	har	goda	eller	mycket	goda	förutsättningar	att	hysa	
väddnätfjäril.	Som	framgår	finns	det	ett	antal	delområden	som	har	en	större	täthet	av	habitat	
och	de	kommer	i	fortsättningen	att	nämnas	vid	lokalnamn	och	refereras	till	i	texten	(figur	28).	

Det	område	som	innehåller	i	särklass	mest	habitat	är	Kallgate	som	omfattar	det	så	kallade	
fjärilsreservatet	och	Bälsalvret	ner	mot	väg	147,	det	vill	säga	södra	delen	av	Hejnum	Kallgate	
Natura	2000-område.	Fjärilsreservatet	är	ett	ca	50	ha	stort	område	som	betesfredats	genom	att	
stängslas	av	från	de	omgivande	stora	betesfållorna.	Detta	var	en	åtgärd	som	gjordes	i	början	av	
2000-talet	efter	att	länsstyrelsen	konstaterat	att	väddnätfjärilen	for	illa	av	det	höga	betestrycket.	
Projektet	drevs	inom	ramen	för	ett	EU-finansierat	LIFE-projekt.	Kallgateområdet	är	rikt	på	
kalkfuktängar	och	rikkärr	och	i	söder	i	Bälsalvret	finns	också	stora	arealer	kalkfukthed.	
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Figur 27. Förekomst av habitat för väddnätfjäril inom utredningsområdet. 
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Figur 28. Olika delområden (delpopulationer) för väddnätfjäril inom utredningsområdet. 
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Vidare	är	området	omväxlande	med	både	helt	öppna	partier	till	helt	sluten	skog	med	gläntor	där	
väddnätfjärilen	trivs	(figur	29).	Även	blötare	partier	med	axag-	och	knappagkärr	ingår	men	de	är	
överlag	fattigare	på	väddnätfjäril.	Åt	öster	mot	Bojsvätar	finns	en	gradient	där	de	öppna	
partierna	övergår	i	en	mosaik	med	skogsridåer	för	att	slutligen	vara	ett	system	av	gläntor	i	rent	
skogsbete.	Den	norra	delen	betas	med	ett	medelhårt	betestryck	med	undantag	för	nämnda	
fjärilsreservatet.	I	söder	saknas	bete	och	exempelvis	är	hela	Bälsalvret	obetat.	Totalt	
registrerades	det	inom	Kallgateområdet	137	ha	habitat	för	väddnätfjäril.	

	
Figur 29. Bland de högsta koncentrationerna av både flygande individer och larvkolonier registrerades i norra 
delen av det så kallade fjärilsreservatet i Hejnum Kallgate. Habitatet är extremt rikt på ängsvädd som växer i 
kalkfuktängar med ridåer av tallskog mellan som erbjuder varma mikromiljöer. 

Det	andra	stora	området	med	habitat	finns	vid	Forsvidar	i	norr	och	det	omfattar	44	ha	
väddnätfjärilshabitat.	Området	utgörs	av	en	mosaik	av	rikkärr,	kalkfuktängar	och	kalkfukthedar.	
Vissa	delar	i	söder	är	att	betrakta	som	blekevätar	och	är	nästan	vegetationslösa.	Området	sluttar	
svagt	åt	sydost	och	de	flesta	rikkärrspartierna	inklusive	smärre	agmyrar	förekommer	mest	här.	
Inslaget	av	ängsvädd	är	förvånande	högt	även	där	ax-	och	knappagkärr	dominerar.	De	allra	
väddtätaste	partierna	finns	i	västra	delen	där	starrdominerade	rikkärr	och	kalkfuktäng	
dominerar.	Här	är	tätheten	av	ängsvädd	slående.	En	stor	del	av	Forsvidar	är	öppet	även	om	stråk	
med	tallsumpskog	förekommer.	Området	hävdas	inte	med	bete	men	gamla	stängselrester	
antyder	ett	historiskt	förflutet	som	betesmark.	

File	hajdar,	i	delpopulationen	sydväst	om	täkten,	hör	också	till	de	områden	med	mest	habitat,	
nästan	20	ha	karterades	som	lämplig	livsmiljö.	Hela	området	präglas	av	uppfrysningsmark	med	
kalkfukthed	och	blekevätar.	Där	det	finns	mer	bestående	vattentillgång	finns	kalkfuktängar	och	i	
de	blötaste	partierna	i	mindre	utsträckning	rikkärr	(figur	30).	Rena	axagkärr	saknas	dock.	De	
centrala	och	östra	delarna	har	en	mer	öppen	karaktär	med	trädridåer	och	dungar	medan	
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skogsinslaget	ökar	åt	väster	och	söderut.	Inom	området	finns	en	vattendelare	vilket	gör	att	östra	
halvan	mot	kalktäkten	avvattnas	genom	körvägen	som	genomskär	området	och	sedan	söderut	
medan	västra	delen	avvattnas	genom	ett	gammalt,	delvis	igenvuxet	dike	mot	sydost.	

	
Figur 30. Typisk miljö i delpopulationen nära täkten i File hajdar med tuvig kalkfuktäng och längre till vänster i bild 
blekevät. 

Högstensvät	ligger	ett	par	kilometer	nordväst	om	kalkstentäkten	på	File	hajdar	och	består	av	
ett	system	av	våtmarker	som	i	huvudsak	finns	kring	agmyren	Högstensvät.	Precis	som	vid	File	
hajdar	finns	betydande	arealer	av	kalkfukthed	och	kalkfuktäng	men	här	finns	också	
rikkärrspartier	i	övergången	mot	agmyren.	Delar	av	dessa	domineras	dock	av	den	mer	
suboptimala	vegetationstypen	axagkärr.	Det	finns	också	stråk	av	habitat	som	löper	i	olika	
riktningar	från	Högstensvät	med	kalkfuktäng,	kalkfukthed	och	längst	i	nordost	även	blekevätar.	
Totalt	karterades	9	ha	väddnätfjärilshabitat	här.	

Hajdhagen	är	ett	höjdområde	som	ligger	ca	2,5	kilometer	nordost	om	kalkstenstäkten	på	File	
hajdar.	Även	här	finns	en	variation	av	våtmarker	från	rikkärr	av	axag-	och	knappagtyp	till	
kalkfukthed	och	blekevätar.	En	förhållandevis	större	andel	av	våtmarkerna	är	suboptimala	
jämfört	med	de	tidigare	beskrivna	lokalerna	men	bitvis	finns	mycket	ängsväddrika	
kalkfuktängar	av	hög	kvalitet.	Habitaten	är	också	mer	öppna	även	om	det	i	söder	finns	ett	större	
område	består	av	en	mosaik	av	träd	och	buskar	med	mellanliggande	kalkfuktängar	och	
kalkfukthedar.	Området	betas	inte	men	stängselrester	avslöjar	ett	tidigare	förflutet	som	bete.	

Bojsvätar	är	ett	stort	våtmarksområde	öster	om	Kallgate	och	större	delen	är	för	blött	för	att	
vara	optimalt	som	habitat	och	upptas	av	vidsträckta	axag-	och	knappagkärr	där	ängsvädd	i	stort	
sett	saknas.	Centralt	finns	dock	ett	större	område	med	kalkfuktäng	och	rikkärr.	Bitvis	är	det	



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 42 

relativt	igenväxt	med	enbuskmark	och	tall	och	här	förekommer	habitat	i	gläntor.	Området	betas	
ganska	intensivt.	Habitat	förekommer	också	i	kraftledningsgatorna	åt	väster	mot	Kallgate.	

Kallgatburg	tväras	av	en	strandvall,	Litorinavallen,	och	väster	om	den	finns	en	större	öppen	
eller	svagt	tallbevuxen	våtmark	där	kalkfuktängar	förekommer.	Tätheten	av	ängsvädd	är	rätt	
god	men	betet	mycket	hårt,	vilket	sannolikt	är	förklaringen	till	den	ringa	förekomsten	av	
väddnätfjäril.	Strax	söder	om	denna	våtmark	finns	en	obetad	våtmark	som	kallas	för	Rövätar.	
Den	är	nästan	helt	öppen	och	generellt	fattig	på	ängsvädd	och	med	mycket	högvuxen	gräs-	och	
starrvegetation.	I	sluttningen	åt	väster	finns	flera	terrasser	där	rikkärrsmiljöer	förekommer.	
Dessa	innehåller	mindre	partier	med	höga	tätheter	av	ängsvädd.	Hela	denna	del	är	obetad.		

På	Hejnum	hällar,	väster	om	Kallgate,	dominerar	alvarmarker	men	i	sänkor	finns	smärre	
partier	med	kalkfuktäng,	rikkärr	och	kalkfukthed	och	väddnätfjäril	förekommer	också	här.	
Området	är	öppet	till	sin	prägel	och	betas.	

Utöver	ovanstående	lokaler	finns	mindre	områden	med	habitat	spridda	över	en	stor	del	av	
utredningsområdet.	

Utbredning av väddnätfjäril 
Sommarens	insatser	vad	gäller	fångst	och	återfångst	genererade	totalt	15	785	fångade	individer	
efter	att	datasetet	kvalitetssäkrats	och	rensats	på	osäkra	fynd.	Av	dessa	var	10	706	unikt	märkta	
individer	och	5	059	individer	återfynd.		2	941	av	återfynden	gjordes	en	annan	dag.	Andelen	
honor	som	fångades	var	13%	vilket	är	i	nivå	med	förväntningarna	då	honor	spenderar	mer	tid	
stillasittande	och	skymda	än	vad	hannar	gör	som	är	mer	aktiva	i	letandet	efter	honor	och	med	
olika	revirbeteenden.	Sammantaget	är	detta	den	största	fångst-återfångsstudie	som	genomförts	i	
Sverige	och	en	av	de	största	i	Europa	(Warren	muntl.	2017).	Materialet	är	tillräckligt	stort	för	att	
medge	en	mängd	analyser	av	både	populationsstorlek	och	spridningsförmåga	och	givetvis	kring	
gynnsam	bevarandestatus.	

I	figur	31	redovisas	samtliga	fynd	som	prickar	på	kartan	och	i	figur	32-33	finns	uppförstoringar	
kring	de	nämnda	lokalerna.		

Utifrån	den	kunskap	som	fanns	tillgänglig	innan	inventeringen	ägde	rum	finns	det	ett	antal	
kommentarer	som	är	på	sin	plats	att	nämna.	Den	första	gäller	antalet	märkta	individer.	Antalet	
var	oändligt	större	än	vad	projektledningen	kunnat	ana	och	det	medförde	vissa	svårigheter	och	
stor	arbetsinsats	för	att	”hinna	med”	att	märka	alla	fjärilar	som	flög.	Vid	högflygningen,	det	vill	
säga	då	populationen	är	som	störst,	skippades	att	samla	in	olika	kringdata	såsom	val	av	
nektarkälla	och	beteende.	Tack	vare	det	var	det	möjligt	att	hålla	återfångstandelen	hög	genom	
hela	perioden,	vilket	är	en	förutsättning	för	att	kunna	få	tillförlitliga	beräkningar	av	
populationsstorleken.	

Under	inventeringarna	noterades	ett	antal	nya	lokalfynd	av	väddnätfjäril,	bland	annat	vid	
Högstensvät	(2016),	Hajdhagen,	i	områden	i	norra	delen	av	File	hajdar,	i	norra	delen	av	Natura	
2000-området	Hejnum	Kallgate,	söder	om	väg	147	(fortsättningen	av	Bälsalvret)	och	uppe	på	
Hejnum	hällar.	Målet	var	visserligen	inte	primärt	att	leta	efter	nya	lokaler	utan	att	studera	
populationsstorlek	och	spridningsförmåga	men	nyfynden	har	tillfört	värdefull	kunskap	om	
metapopulationens	utbredning.	

Av	prickkartan	framgår	också	att	Kallgatelokalen	består	av	en	enda	stor	sammanhängande	
population	som	sträcker	sig	nästan	två	kilometer	från	norr	till	söder.	Det	kunde	också	
konstateras	att	det	fanns	större	populationer	än	väntat	vid	File	hajdar	och	Högstensvät.	
Bojsvätar,	Hajdhagen	och	områden	söder	om	väg	147	började	besökas	först	efter	högflygningen	
när	tiden	tillät	det.	Av	den	anledningen	är	fynden	få	där	och	det	är	högst	sannolikt	att	en	full	
inventeringsinsats	där	hade	resulterat	i	åtskilligt	fler	fynd.	
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Figur 31. Prickkarta som visar samtliga fångster av väddnätfjäril. I kommande figurer finns uppförstoringar kring 
nämnda lokaler. 
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Forsvidar,	som	är	det	område	som	hyser	näst	mest	habitat,	ingick	inte	alls	i	årets	studie	då	det	
resursmässigt	hade	varit	alltför	krävande.	Ett	besök	gjordes	dock	under	högflygningen	och	ca	
200	individer	kunde	snabbt	fångas	på	två	timmar	i	ett	försök	att	eventuellt	finna	någon	märkt	
individ	som	hade	lyckats	flyga	dit.	Därmed	kan	man	konstatera	att	även	Forsvidar	håller	en	
mycket	stor	population	även	om	det	med	årets	insats	inte	är	möjligt	att	beräkna	
populationsstorleken.	

I	ett	fall,	nämligen	i	ett	mindre	område	mellan	File	hajdar-täkten	och	Kallgate	(figur	32),	kunde	
inte	väddnätfjäril	konstateras	trots	att	habitatet	höll	mycket	hög	kvalitet.	Här	gjordes	dock	fynd	
av	andra	inventerare	under	2017.	I	nästan	alla	områden	där	det	funnits	habitat	med	god	kvalitet	
och	inte	alltför	långt	ifrån	befintliga	populationer	(≈2	km)	så	har	också	väddnätfjäril	
konstaterats.	I	ett	fall	har	bara	en	individ	registrerats	på	en	lokal	(ett	område	på	File	hajdar	
mellan	Högstensvät	och	kalkstenstäkten).	I	det	fallet	rörde	det	sig	om	en	hane	och	fyndet	kan	ha	
varit	ett	spridningsförsök	som	eventuellt	misslyckades.	

	
Figur #. Prickkarta som visar samtliga fångster av väddnätfjäril inom delpopulationen sydväst om täkten på File 
hajdar, Högstensvät och Hajdhagen. 
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Figur #. Prickkarta som visar samtliga fångster av väddnätfjäril inom Kallgate, Hejnum hällar och Bojsvätar 

Populationsstorlek 
Fångst-återfångst	studien	har	använts	till	att	beräkna	populationsstorleken,	dels	den	totala	och	
dels	per	delpopulation,	se	tabell	1.	Den	totala	populationen	inom	det	område	där	fångst	skedde	
med	hög	intensitet,	det	vill	säga	inom	ett	område	om	3x8	km,	beräknades	populationen	bestå	av	
ca	26	000	individer	under	flygperioden	2017.	Då	ingår	inte	de	mer	perifera	delarna	eller	
Forsvidar	utan	det	totala	antalet	vuxna	individer	för	utredningsområdet	är	betydligt	högre.	En	
normal	fördelning	för	väddnätfjäril	är	50/50	mellan	könen.	

Att	populationen	består	av	över	26	000	individer	var	mycket	överraskande.	I	
åtgärdsprogrammet	för	väddnätfjäril	uppskattas	hela	den	svenska	populationen	till	i	medeltal	
5000	individer	(Eliasson	2008)	med	en	variation	på	2	500-20	000	individer	mellan	olika	år.	Den	
största	populationen	har	tidigare	ansetts	finnas	i	våtmarksområden	i	Mittlandskogen	på	Öland	
och	där	har	populationen	uppskattats	till	2000	individer.	Det	är	nu	rimligt	att	tänka	sig	att	
Sveriges	största	population	finns	inom	utredningsområdet	istället	och	att	den	svenska	
populationen	är	betydligt	större	än	vad	som	tidigare	varit	känt.	Detta	är	ganska	
revolutionerande	data	som	sannolikt	kommer	att	påverka	synen	på	arten	och	dess	hotstatus	på	
sikt.	Även	i	en	internationell	jämförelse	är	populationen	stor,	exempelvis	så	uppskattas	hela	den	
tjeckiska	populationen	till	25	000-32	000	individer	(Zimmerman	et	al.	2011b),	den	största	
metapopulationen	i	England,	som	utgör	ett	kärnområde	för	Låglandseuropa,	uppskattas	till	34	
000	individer	(Warren	1994).	och	världspopulationen	till	500	000	individer.	Denna	
metapopulation	skulle	med	dessa	uppgifter	utgöra	mer	än	5%	av	världspopulationen	av	
väddnätfjäril.	
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Tabell 1. Antalet märkta och återfångade individer av väddnätfjäril i olika lokaler samt återfångstandel och 
uppskattad populationsstorlek. ** betyder att individantalet eller återfångstnumerären inte räcker till för att beräkna 
populationsstorlek. 

Lokalnamn Antal märkta 
individer Antal 

återfångade 
Återfångade 

(%) Uppskattad 
populationsstorlek 

Bojsvätar 37 0 0 ** 
Hejnum Hällar 3 0 0 ** 
File hajdar vid täktområdet 1 183 572 48 1 920 
Högstensvät 324 182 56 446 
Hajdhagen 17 1 6 ** 
Kallgate 8 668 2 434 28 17 087 
Mellan Högstensvät och 
Filehajdar täktområde 15 6 40 27 
Mellan Kallgate och Bojsvätar 132 15 11 ** 
Kallgatburg - N Kallgate 35 4 11 ** 
Rövätar 104 11 11 ** 
Totalt 10 445 3 265 31 ≈26 000  
	

Går	man	in	på	delpopulationer	så	är	icke	överraskande	Kallgate	den	utan	jämförelse	
individrikaste	lokalen	med	ca	17	000	individer	och	området	utgör	därmed	en	kärnpopulation	
som	är	oerhört	viktig	för	både	Gotland,	Sverige	och	internationellt.	Delpopulationen	vid	täkten	
vid	File	hajdar	är	den	näst	individrikaste	lokalen	med	en	population	på	nästan	2	000	individer	
men	då	Forsvidar	inte	ingått	i	studien	kan	man	ändå	anta	att	där	finns	en	större	population	än	
vid	täkten	vid	File	hajdar	då	habitatkvaliteten	är	god	och	mängden	habitat	är	större	där	än	vid	
täkten.	Delpopulationen	i	området	sydväst	om	täkten	vid	File	hajdar	är	därför	sannolikt	den	
tredje	individrikaste	lokalen.	Högstensvät	har	en	beräknad	population	på	knappt	500	individer.	
Hur	den	lokalen	står	sig	i	jämförelse	med	Hajdhagen	vet	vi	inte	men	Hajdhagen	borde	
åtminstone	ha	en	motsvarande	population.	Den	sista	lokalen	som	kunnat	beräknas	är	en	liten	
och	nyfunnen	lokal	norr	om	File	hajdar	täkten	och	som	bara	består	av	något	tiotal	individer.	En	
sådan	lokal	löper	stor	risk	att	dö	ut.	

Spridning 
Väddnätfjärilen	är	allmänt	sedd	som	en	svårspridd	art	som	i	huvudsak	tillbringar	tiden	som	
flygande	individ	nära	sin	uppväxtmiljö	och	inom	samma	habitat.	Därför	var	en	av	
huvuduppgifterna	vid	fångst	och	återfångststudien	att	få	närmare	kännedom	om	
spridningsförmågan,	särskilt	med	tanke	på	att	någon	sådan	i	stor	skala	inte	tidigare	utförts	i	
Sverige.	Eliasson	(2008)	föreslår	att	lokaler	av	god	kvalitet	inte	bör	ligga	mer	än	en	kilometer	
från	varandra	av	hänsyn	till	att	arten	inte	sprider	sig	långa	sträckor.	Ett	talande	exempel	på	att	
arten	anses	svårspridd	är	länsstyrelsens	informationsskylt	vid	ingången	till	det	så	kallade	
fjärilsreservatet.	Där	anges	att	väddnätfjärilen	oftast	flyttar	mindre	än	50	m	under	sin	levnad	
(figur	34).		
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Figur 34. Foto av informationsskylt vid ingången för fjärilsreservatet i Kallgate. 

Om	spridningsförmågan	skulle	vara	så	begränsad	som	bara	till	något	hundratal	meter	upp	till	en	
kilometer	skulle	den	gotländska	populationen	redan	vara	starkt	fragmenterad	och	därmed	
starkt	hotad	i	många	delar.	

Resultatet	av	fångst-återfångst-studien	var	att	återfångade	individer	i	medeltal	flyttade	ca	330	m	
och	160	m	i	median,	se	figur	35.	Det	senare	betyder	att	det	är	ett	färre	antal	individer	som	flyttar	
långt	och	att	halva	populationen	flyttar	mindre	än	160	m.	På	så	vis	stämmer	delar	av	den	
tidigare	kunskap	som	funnits,	att	det	finns	många	individer	som	är	ganska	stationära	men	totalt	
sett	så	framstår	väddnätfjäril	som	mer	rörlig	än	vad	man	ansett	tidigare.	Det	visade	sig	att	3-5%	
av	populationen	flyttar	mer	än	en	kilometer	och	att	den	längsta	flytten	som	mättes	var	drygt	sju	
kilometer,	det	vill	säga	nästan	hela	sträckan	för	det	område	som	inventerades	intensivt.	Detta	
stämmer	bättre	överens	med	olika	europeiska	studier	som	har	gjorts	av	artens	
spridningsförmåga,	till	exempel	Zimmerman	et	al.	(2011a),	Smee	(2011)	och	Warren	(1993).	
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Figur 35. Grafer som visar hur långt väddnätfjäril flyttat i studieområdet kring File hajdar. På Y-axeln är antalet 
individer avsatta och X-axeln visar flyttat avstånd. I den undre grafen finns medel (röd), median (lila) och 
standardavvikelsen (gul) för flyttning inlagd (standardavvikelsen anger inom vilka avstånd ca 67% av 
populationen flyttar). 

Eftersom	lokaler	med	längre	avstånd	än	åtta	kilometer	inte	undersöktes	kan	det	inte	uteslutas	
att	spridningsförmågan	är	ännu	bättre	men	bevisligen	kan	enstaka	individer	flytta	så	långt	som	
sju	kilometer.	De	långa	förflyttningarna	är	heller	ingen	engångsföreteelse	utan	det	rör	sig	om	
flera	tiotals	individer	som	flyttat	5-7	km	vilket	kan	ses	i	figur	36	som	visar	alla	individers	
flyttningar	mellan	lokaler.	Eftersom	en	hel	del	av	förflyttningarna	döljs	under	habitat	och	
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fångstpunkter	för	varje	individ	så	finns	en	rensad	karta	i	figur	37.	I	Warren	(1993)	förekommer	
en	uppskattad	spridningsförmåga	på	15-20	km	för	arten	samtidigt	som	man	konstaterar	att	
väddnärfjärilen	tycks	ha	bättre	spridningsförmåga	än	andra	nätfjärilar.	

	
Figur 36. Kartan visar samtliga förflyttningar som ägt rum vid fångst-återfångst-studien. Linjernas färg avspeglar 
hur lång tid som förflöt mellan märkningen och återfyndet, se legend i kartan. 
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Figur 37. Kartan är densamma som i figur 36 men rensad från ortofoto, fångstpunkter och habitat. 
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För	de	individer	som	migrerat	långt	har	spridning	skett	i	huvudsak	över	skogsområden	och	i	
viss	utsträckning	även	över	halvöppna	alvarmarker,	väg	147	och	öppna	betesmarker	som	inte	
klassats	som	habitat.	Det	visar	att	dessa	biotoper	åtminstone	inte	är	väsentliga	spridningshinder	
för	arten.	Hänsyn	till	detta	togs	därför	i	analysen	av	metapopulationen	ifråga	om	motstånd	i	
friktionsrastret.	Att	väddnätfjäril	flyger	över	skog	och	inte	igenom	kunde	observeras	vid	ett	
antal	tillfällen	i	fält	där	fjärilar	utan	tvekan	virvlade	upp	ovanför	trädkronorna	om	de	stötte	på	
hinder	och	inte	hittade	någon	annan	framkomlig	väg.	Någon	fjäril	som	flög	genom	tät	skog	kunde	
inte	registreras	alls,	däremot	enstaka	individer	kunde	ses	flyga	i	gles	tallskog	utan	
undervegetation.	En	sådan	miljö	ger	hela	tiden	små	solluckor	i	krontaket	och	är	därmed	inte	helt	
slutna.	

En	viktig	fråga	när	det	gäller	spridning	är	om	det	finns	skillnader	mellan	könen.	Enkelt	uttryckt	
så	kan	inte	nykolonisering	ske	om	det	enbart	skulle	vara	hanar	som	flyttade	längre	sträckor.	En	
särskild	analys	gjordes	därför	med	avseende	på	kön	och	den	visade	på	skillnader	mellan	könen.	
Hanar	har	större	benägenhet	att	röra	sig	än	honor	och	flyttar	längre	i	både	medeltal	och	median,	
se	figur	39.	Ca	67%	av	honorna	rör	sig	inte	mer	än	ca	330	m	jämfört	med	640	m	för	hanarna.	
Trots	det	förekommer	också	långväga	spridning	bland	honor	och	totalt	registrerades	23	honor	
av	500	individer	för	flyttar	på	över	en	kilometer	(4,6%)	och	för	de	var	medelflytten	1,75	km	
jämfört	med	hanarna	där	118	individer	av	3305	(3,6%)	flyttade	mer	än	en	kilometer.	
Medeldistansen	för	hanar	som	flög	mer	än	en	kilometer	var	ca	2,3	km.	Den	längsta	förflyttningen	
en	hona	gjorde	var	5,2	km	mot	drygt	7	km	för	den	mest	långväga	hanen.	Då	honor	fångas	i	
mycket	färre	antal	än	hanar	kan	det	i	sin	tur	förklara	skillnaden	i	maxavstånd	mellan	könen	då	
sannolikheten	att	finna	en	hona	är	mycket	mindre	än	en	hane.	

Resultaten	antyder	att	honorna	rör	sig	mindre	än	hanarna	så	länge	de	är	kvar	inom	samma	
habitat.	Detta	rimmar	väl	med	litteraturuppgifter	som	säger	att	honorna	är	mycket	tunga	i	
början	av	äggläggningen	och	då	inte	kan	flyga	långa	sträckor.	Hon	lägger	därför	en	stor	andel	av	
äggen	inom	ett	inte	alltför	stort	avstånd	från	sin	egen	kläckningsplats.	Om	hon	överlever	kan	
honan	när	hon	blir	lättare	söka	sig	iväg	till	habitat	på	längre	avstånd.	Detta	är	förmodligen	ett	
ganska	troligt	beteende	och	stöds	också	av	att	det	är	ungefär	lika	stor	eller	till	och	med	högre	
andel	av	honorna	som	är	långväga	flyttare	(>1	km).	

Slutsatserna	vad	gäller	spridning	är	att	båda	könen	har	förmågan	att	sprida	sig	över	längre	
avstånd	vilket	3-5%	av	populationen	också	gör.	Det	är	viktig	input	inför	modelleringen	av	
metapopulationen.	

	
Figur 38. Den märkta honan L524 har migrerat och lagt ägg under en väddplanta.  
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Figur 39. Grafer som visar histogram för spridning för hanar (överst) och honor (underst). Linjerna i graferna 
anger medel (röd), median (lila) och standardavvikelsen (gul) för flyttning (standardavvikelsen anger inom vilka 
avstånd ca 67% av populationen flyttar). Observera att det är olika skalor på axlarna. 

Larvkolonier och populationstäthet 
Inventeringen	av	larvkolonier	har	som	inledningsvis	nämnts	bestått	av	två	delar,	dels	en	
totalkartering	av	området	sydväst	om	täkten	vid	File	hajdar	och	som	är	till	för	att	kunna	följa	
den	delpopulationens	utveckling	och	variation	under	flera	år,	dels	en	inventering	som	ska	kunna	
knyta	habitatkvalitet	med	kvantitativa	mått	över	hela	utredningsområdet.	Den	senare	
inventeringen	kan	användas	framöver	till	att	uppskatta	populationsstorleken	av	väddnätfjäril	i	
habitat	som	inte	inventeras	med	larvkoloniinventering	eller	fångst-återfångst-metodik.	
Uppgifterna	kommer	helt	enkelt	att	göra	det	möjligt	att	interpolera	förekomst	inom	större	ytor	
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än	vad	som	under	2017	kunde	täckas.	Dessutom,	att	det	nu	genomförts	fångst-återfångst-studier	
samtidigt	med	inventering	av	larvkolonier	gör	det	möjligt	att	studera	hur	de	vuxna	individerna	
förhåller	sig	till	larver	vad	det	gäller	att	utnyttja	livsmiljöer.	Vidare	är	det	möjligt	att	kalibrera	de	
olika	metoderna	för	inventering	av	larvkolonier	genom	att	larvkolonier	inventerats	i	både	
transekter	och	genom	totalinventering	på	vid	täkten	på	File	hajdar.	Detta	är	analyser	som	
planeras	framöver	men	som	inte	tas	upp	i	denna	utredning	eftersom	det	inte	har	direkt	bäring	
på	frågan	om	gynnsam	bevarandestatus	utan	snarare	tillhör	nästa	steg	där	olika	åtgärder	ska	
utformas	och	följas	upp.	

Totalt	omfattade	inventeringen	av	larvkolonier	i	transekter	424	hektarrutor	(ca	2/3	av	samtliga	
rutor)	i	den	utlagda	griden	och	inom	dessa	inventerades	1	538	transekter.	Längs	transekterna	
hittades	totalt	1	455	larvkolonier.	Detta	gav	en	medeltäthet	på	ca	37	larvkolonier	per	hektar	
habitat.	Tätheten	skiftade	mellan	olika	habitat	vilket	inte	är	överraskande	eftersom	kvaliteten	
skiljer	sig.	I	figur	41	visas	tätheten	för	hela	undersökningsområdet	och	i	figurerna	42-44	finns	
uppförstoringar	för	de	olika	lokalerna.	

	
Figur 40. Larvkolonier kan se mycket olika ut. Denna hör till de mer tydliga och blev funnen vid totalinventeringen 
av delpopulationen sydväst om File hajdar-täkten. 
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Figur 41. Karta som visar tätheter av larvkolonier för varje hektarruta i den utlagda griden. 
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Figur 42. Kartan är en förstoring av figur 41 och visar tätheten av larvkolonier för delpopulationen sydväst om 
täkten på File hajdar, Högstensvät och Hajdhagen. 
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Figur 43. Kartan är en förstoring av figur 41 och visar tätheten av larvkolonier för Kallgate med omnejd. 
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Figur 44. Kartan är en förstoring av figur 41 och visar tätheten av larvkolonier för Forsvidar. 

Tätheten	varierar	från	0	till	354	kolonier	per	hektar.	De	högsta	tätheterna	finns	inom	Kallgate	i	
ett	stråk	längs	väg	147	samt	inom	fjärilsreservatet.	Här	ligger	tätheterna	inom	många	rutor	på	
150-350	kolonier	per	hektar.	Även	inom	andra	delar	av	Kallgate	finns	höga	tätheter,	exempelvis	
i	vissa	delar	av	Bälsalvret.	Lägst	tätheter	finns	inom	de	betade	delarna	av	Kallgate	men	undantag	
finns	i	ett	par	rutor	öster	om	fjärilsreservatet	som	har	tätheter	på	100-200	kolonier	per	hektar.	
Intressant	är	den	stora	bristen	på	kolonier	söder	om	fjärilsreservatet	men	det	kanske	egentligen	
inte	är	helt	konstigt	eftersom	detta	är	en	nästan	alvarliknande	kalkfukthed	av	lägre	kvalitet	som	
avlöses	av	en	glest	betad	tallskog.	Inget	av	dessa	habitat	är	helt	optimala.	

Området	sydväst	om	täkten	på	File	hajdar	har	höga	tätheter	i	de	centrala	och	västra	delarna	och	
även	Högstensvät	och	Forsvidar	har	liknande	hektarrutor	med	höga	tätheter.	Något	som	sticker	
ut	är	den	höga	tätheten	i	det	lilla	området	vid	Rövätar.	Varken	Bojsvätar	eller	Hajdhagen	har	
extremt	höga	tätheter	utan	de	håller	sig	på	ca	30	larvkolonier	per	hektar.	

Vad	säger	då	dessa	resultat?	De	visar	återigen	betydelsen	av	Kallgateområdet.	Det	är	här	vi	
finner	de	högsta	tätheterna	och	det	dessutom	i	många	hektarrutor.	Området	håller	generellt	hög	
habitatkvalitet.	Forsvidar	har	sannolikt	liknande	habitatkvalitet	som	File	hajdar	men	tack	vare	
sin	storlek	är	området	mycket	betydelsefullare.	Högstenvät	är	trots	sin	mindre	storlek	
förmodligen	lika	betydelsefullt	som	Hajdhagen	och	detta	tack	vare	högre	habitatkvalitet.	

Utifrån	larvkoloniinventeringen	är	det	också	möjligt	att	jämföra	med	beräkningen	av	
fjärilspopulationen	från	fångst-återfångst-studien.	De	är	inte	direkt	jämförbara	eftersom	
resultatet	av	fångst-återfångststudien	härrör	från	förra	årets	larvkolonier	och	inte	de	som	har	
lagts	i	år	men	det	kan	ändå	vara	intressant	att	göra	en	beräkning.	I	princip	genererar	varje	
larvkoloni	i	snitt	ca	två	nya	individer	(Warren	muntl.	2017).	I	snitt	har	37	kolonier	hittats	per	
hektar	och	totalt	har	1	538	kolonier	hittats	i	två	tredjedelar	av	rutorna.	Erfarenheterna	tyder	på	
att	hälften	till	två	tredjedelar	av	kolonierna	missas	vid	inventeringar.	Totalarealen	av	habitat	är	
inom	utredningsområdet	315	ha.	Med	dessa	uppgifter	är	det	möjligt	att	kalkylera	en	
totalpopulation	för	nästa	säsong	som	isåfall	skulle	hamna	kring	50	000-70	000	individer	om	
inget	oförutsett	skulle	hända	med	vädret.	Detta	är	ingen	vetenskaplig	slutsats	utan	endast	en	
överslagsberäkning	som	antyder	att	årets	reproduktion	har	hittills	har	gått	väl.	Om	beräkningen	
skulle	stämma	innebär	det	en	möjlig	populationsuppgång	på	ca	50-100%	men	frågan	är	om	det	
är	rimligt?	Något	svar	finns	inte	men	det	kan	konstateras	att	årets	totalkartering	på	File	hajdar	
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gav	264	larvkolonier	mot	förra	årets	180	vilket	är	en	uppgång	med	47%.	Årets	reproduktion	bör	
alltså	ha	varit	relativt	lyckad.	

Ett	annat	sätt	att	studera	täthet	är	att	använda	samma	rutnät	som	larvinventeringen	på	datat	
från	fångst-återfångst-studien,	se	figur	45.	Den	överensstämmer	mycket	väl	med	
larvkoloniinventeringen	men	med	en	stor	skillnad.	Söder	om	fjärilsreservatet	är	tätheterna	
mycket	högre	än	vad	tätheten	för	larvkolonier	är.		

	
Figur 45. Kartan visar tätheten av flygande fjärilar per hektarruta. 
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Det	har	förmodligen	en	enkel	förklaring	då	reservatet	”läcker”	vuxna	individer	till	omgivningen	
när	de	är	under	spridning	i	närområdet.	Likheterna	mellan	larvernas	livsmiljö	och	de	vuxna	
individernas	val	av	livsmiljö	har	undersökts	statistiskt	tillsammans	med	ett	antal	andra	av	de	
insamlade	habitatparametrarna.	Resultaten	är	ännu	så	länge	preliminära	och	flera	analyser	
återstår	men	hittills	är	det	möjligt	att	säga	att	det	finns	en	stark	korrelation	mellan	larv-	och	
vuxenförekomst	samt	mellan	larv/vuxenförekomst	och	tätheten	av	ängsvädd.	Detta	stödjer	
tidigare	litteraturuppgifter	om	att	väddnätfjäril	inte	gärna	vistas	utanför	sitt	habitat	och	att	när	
flygande	individer	påträffas	är	det	stor	sannolikhet	att	området	också	utgör	habitat.	

Delpopulationen	sydväst	om	File	hajdar-täkten	har	nu	totalinventerats	på	larvkolonier	under	två	
år,	2016	och	2017,	figur	46.	Som	redan	nämnts	tycks	reproduktionen	ha	varit	lyckad	detta	år	
och	antalet	kolonier	är	väsentligt	högre	än	förra	året	med	en	uppgång	på	nästan	50%.	
Kolonierna	är	ganska	väl	spridda	inom	habitaten	och	i	vissa	fall	förekommer	kolonier	i	närheten	
av	förra	årets	kolonier	medan	det	i	andra	fall	är	stora	skillnader	mellan	åren.	Ett	exempel	på	det	
senare	visas	i	figur	47.	Resultaten	visar	att	olika	delar	av	habitaten	kan	utnyttjas	under	olika	år	
och	att	slutsatser	om	vad	som	är	lämpligt	habitat	inte	ska	dras	utifrån	ett	års	studier.	Ett	par	
intressanta	fynd	(figur	46)	ska	också	nämnas.	Ett	fynd	gjordes	i	en	minimal	och	helt	beskuggad	
glänta	med	hög	starrvegetation	utanför	registrerat	habitat.	Ängsvädd	förekom	visserligen	men	
var	kraftigt	beskuggad.	Ytterligare	ett	par	kolonier	var	lagda	på	liknande	platser.	Sommaren	som	
gick	var	väldigt	torr	och	våtmarkerna	ordentligt	upptorkade.	I	litteraturen	finns	det	exempel	på	
hur	dagfjärilar	under	varma	och	torra	år	kan	använda	sig	av	slutnare	och	fuktigare	miljöer	än	
under	normalår	och	eventuellt	kan	det	vara	förklaringen	till	några	av	de	lite	besynnerliga	valen	
av	äggläggningsplats.	

 

Figur 46. Fynd av larvkolonier i i delpopulationen sydväst om File hajdar-täkten under 2016 och 2017. De särskilt 
markerade punkterna gäller äggläggningsplatser som varit påfallande skuggiga och med hög vegetation. 
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Figur 47. Ibland har olika delar av habitaten utnyttjats för äggläggning under de två åren. 

Metapopulationen vid File hajdar 
Med	hjälp	av	habitatkarteringen,	karteringen	av	matrix	(mellanliggande	biotoper)	och	data	från	
fångs-återfångst-studien	samt	inventeringen	av	larvkolonier	har	metapopulationen	kring	File	
hajdar	kunnat	modelleras,	figur	48.	Modelleringen	utgår	från	att	de	potentiella	habitat	som	
karterats	någon	gång	är	koloniserade	och	därmed	ingår	i	ett	nätverk	av	delpopulationer	som	
kan	spridas	mellan	varandra.	

Modelleringen	visar	att	det	kring	delpopulationen	vid	täkten	på	File	hajdar	finns	en	stor	
metapopulation	som	sammantaget	uppgår	till	uppskattningsvis	30	000	individer.	Denna	
uppskattning	gäller	om	även	Forsvidar	inkluderas.	Från	Högstensvät	och	söderut	sker	sannolikt	
spridning	ofta	medan	det	norrut	mot	Forsvidar	äger	rum	mer	sällan.	En	ganska	viktig	förekomst	
saknas	och	det	är	Hajdhagen	som	i	denna	modellering	inte	ingår	i	metapopulationen	utan	utgör	
en	egen	mindre	metapopulation.	Det	hänger	samman	med	att	det	är	mycket	öppen	åkermark	
som	skiljer	metapopulationerna	åt	och	åkermark	har	givits	ett	högt	spridningsmotstånd	i	
modelleringen	då	stöd	för	detta	finns	i	Eliasson	(2008#)	som	skriver	att	bredare	odlingsbygder	
och	större	sjöar	på	över	en	kilometer	är	oöverstigliga	spridningshinder.	Åkermark	och	
odlingsbygder	är	en	biotop	som	inte	ingått	i	denna	studie.	Inga	av	de	undersökta	lokalerna	har	
åkermark	mellan	dem	och	har	därför	inte	kunnat	studeras.	Av	hänsyn	till	detta	och	av	
försiktighetsmått	sattes	friktionsrastret	för	åker	med	ett	högt	motstånd.	Det	kan	dock	vara	på	
sin	plats	att	framöver	studera	hur	och	om	spridning	över	större	odlingsbygder	sker.	Till	dess	
gäller	nuvarande	modellering	som	ska	ha	en	konservativ	hållning	vad	gäller	spridning.	
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Figur 48. Modelleringen av metapopulationen i utredningsområdet. Färgskalan från grönt till rött anger hur goda 
spridningssambanden är. Grön färg anger mycket goda spridningsmöjligheter och mycket hög sannolikhet för 
spridning medan gul färg är intermediära spridningsförhållanden och röd färg anger att sällanspridning sannolikt 
förekommer. 
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Modelleringen	visar	också	att	området	från	Kallgate	och	söderut	till	en	bit	söder	om	väg	147	
(Bälsalvret),	men	även	mot	Bojsvätar,	har	mycket	goda	spridningsmöjligheter	och	intrycket	av	
att	det	finns	ett	stort	område	med	mer	eller	mindre	sammanhängande	habitat	stärks.	Värt	att	
notera	är	att	kraftledningsgatorna	inom	Kallgate	förmodligen	är	viktiga	spridningsvägar	och	i	
vissa	fall	även	fungerar	som	habitat.	

Det	har	funnits	en	diskussion	om	att	det	kan	finnas	genetiskt	skilda	populationer	i	området	och	
att	det	därför	är	viktigt	att	ha	kunskap	om	de	genetiska	förutsättningarna.	I	och	med	resultaten	
vad	gäller	spridningsförmåga	och	förutsättningarna	för	en	metapopulation	är	det	osannolikt	att	
det	skulle	finnas	stora	genetiska	skillnader	inom	utredningsområdet.	

Utredningsområdet	sattes	utifrån	vilket	område	som	skulle	kunna	rymma	en	metapopulation.	
Efter	att	spridningsdata,	populationsstorlek	och	många	nyfynd	gjorts	är	det	mycket	troligt	att	
det	studerade	utredningsområdet	inte	utgör	avgränsningen	av	metapopulationen	utan	
avstånden	till	förekomster	uppåt	Hall-Hangvar	är	inte	längre	än	att	de	finns	på	
spridningsavstånd	från	Forsvidar.	Detta	ligger	utanför	denna	studie	men	framtida	
undersökningar	kan	säkert	ge	svar	på	hur	metapopulationen	sträcker	sig	norrut.	Åt	söder	är	det	
dock	troligen	sämre	spridningsmöjligheter.	Åt	det	hållet	är	det	långt	till	närmaste	kända	
population	och	markerna	mellan	innehåller	bland	annat	stora	odlingsbygder	som	kan	innebära	
spridningssvårigheter.	

Slutsatser om aktuell gynnsam bevarandestatus 
I	den	uppföljning	av	bevarandestatus	för	arter	och	habitat	som	omfattas	av	EU:s	art-	och	
habitatdirektiv,	som	görs	av	ArtDatabanken	och	redovisas	till	EU	var	sjätte	år,	har	
väddnätfjärilens	bevarandestatus	bedömts	som	dålig	i	boreal	region	(där	Gotland	ingår)	såväl	
2007	som	2013,	med	negativ	trend.	I	kontinental	region	har	bevarandestatusen	bedömts	som	
gynnsam,	utan	någon	tydlig	trend,	vilket	återspeglar	artens	uteblivna	minskning	på	Öland.	

Med	hänsyn	till	de	studier	och	modelleringar	som	nu	genomförts	i	samband	med	Cementas	
planerade	utökning	av	täkten	vid	File	hajdar	så	kan	inga	andra	slutsatser	dras	än	att	
metapopulationen	inom	utredningsområdet	har	gynnsam	bevarandestatus.	Antalet	individer	
uppgick	2017	till	uppskattningsvis	30	000	vilket	ligger	långt	över	vad	som	allmänt	anses	vara	
gränsen	för	en	livskraftig	population.	Den	gränsen	brukar	för	insekter	sättas	till	5000	individer	
för	en	population	jämfört	med	endast	500	individer	för	däggdjur.	Det	hänger	samman	med	att	
insektspopulationer	ofta	varierar	mer	än	däggdjur	och	det	är	inte	ovanligt	att	exempelvis	en	
dagfjärilspopulation	kan	variera	med	en	tiopotens.	Schtickzelle	et	al.	(2005)	anger	i	en	
sårbarhetsanalys	(PVA)	som	gjordes	för	den	belgiska	populationen	att	en	livskraftig	population	
behöver	bestå	av	minst	1	740	individer.	

Möjligen	skulle	ett	varningens	finger	kunna	höjas	om	populationen	just	under	2017	nått	någon	
form	av	maximum	men	det	är	inte	troligt.	Inventeringsresultat	av	larvkolonier	sydväst	om	File	
hajdar-täkten	antyder	exempelvis	en	50%	ökning	till	nästa	år	vilket	också	larvkarteringen	av	
transekter	gör.	Nu	behöver	visserligen	inte	delpopulationerna	vara	synkroniserade	utan	vissa	
kan	tänkas	öka	och	andra	minska	men	det	skulle	isåfall	minska	populationssvängningar	och	
verka	dämpande	för	utdöenderisker	i	en	metapopulation.	

Slutsatsen	består	alltså,	att	metapopulationen	i	utredningsområdet	har	gynnsam	
bevarandestatus	i	nuläget.	
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5 Väddnätfjärilens förutsättningar vid utökad kalktäkt 

Modellering av metapopulationen efter utökning av File hajdar-täkten 
En	utökning	av	File	hajdar-täkten	innebär	en	direkt	förlust	av	4,6	ha	habitat	av	de	19,6	ha	som	
finns	i	täktens	närhet.	Det	betyder	att	ca	23%	av	habitatet	inom	delpopulationen	vid	File	hajdar-
täkten	försvinner	(figur	49).	Indirekt	påverkas	också	knappt	7	ha	genom	att	avrinningsområdet	
begränsas	och	vattentillgången	till	våtmarker	minskar.	Totalt	omfattas	alltså	11,6	ha	av	den	
utökade	täkten,	antingen	genom	direkt	förlust	av	habitat	eller	genom	potentiella	
kvalitetsförsämringar.	I	figur	50	har	metapopulationen	modellerats	efter	att	täkten	utökats.	Ser	
man	till	hela	metapopulationen	utgör	förlusten	av	4,6	ha	vid	File	hajdar-täkten	1,5%	av	
utredningsområdets	habitat	och	motsvarande	för	11,6	ha	är	3,7%.	

	
Figur 49. Väddnätfjärilshabitat som försvinner eller som kan påverkas indirekt genom försämrad markhydrologi 
vid en utökning av File hajdar-täkten. 

Modelleringen	har	utförts	enligt	försiktighetsprincipen,	det	vill	säga	att	allt	habitat	som	
påverkas	blir	otillgängligt	oavsett	om	det	handlar	om	direkt	eller	indirekt	påverkan	utan	hela	
ytan	om	11,6	ha	har	betraktats	som	en	förlust,	vilket	motsvarar	ett	worst-case	scenario.	Detta	
kan	dock	ifrågasättas.	Kvalitetsförsämringarna	innebär	inte	att	väddnätfjärilen	kommer	att	
minska	i	motsvarande	grad	som	den	påverkade	arealen	utan	att	habitaten	istället	riskerar	att	få	
lägre	tätheter	av	väddnätfjäril.	Med	tanke	på	att	de	habitat	som	ligger	närmast	täkten	idag	
fortfarande	håller	hög	kvalitet	och	har	gott	om	reproducerande	individer	och	en	stor	mängd	
larvkolonier	så	antyder	detta	att	avrinningsområdet	är	av	mindre	betydelse	och	att	det	snarare	
handlar	om	att	den	speciella	kalkberggrunden	med	märgelkalksten	som	utgör	en	viktig	
förutsättning	för	habitatet.	

Utökat verksamhetsområde 2041

Habitat som kan påverkas indirekt

Habitat väddnätfjäril

¯
Copyright bakgrundskarta: Lantmäteriet
geodatasamverkan

Koordinatsystem: SWEREF99 TM
Datum kartproduktion: 2017-12-21

0 0.15 0.30.075
Km



Väddnätfjäril på File hajdar – Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning 20171227 
 

 

	

 64 

	
Figur 50. Modelleringen av metapopulationen inom utredningsområdet efter utökning av File hajdar-täkten. 
Modelleringen motsvarar ett worst-case scenario då habitat förloras genom både direkt och indirekt förlust. 
Färgskalan från grönt till rött anger hur goda spridningssambanden är. Grön färg anger mycket goda 
spridningsmöjligheter och mycket hög sannolikhet för spridning medan gul färg är intermediära 
spridningsförhållanden och röd färg anger att sällanspridning sannolikt förekommer. 
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Vad	det	handlar	om	är	att	markhydrologin	i	blekevätarna	och	kalkfukthedarna	styrs	av	
nederbörden	snarare	än	av	tillflöden	av	ytvatten	och	att	när	nederbörd	kommer	så	fylls	de	
tillfälliga	våtmarkerna	på	ganska	snabbt	med	vatten	och	dessa	torkar	därefter	ut.	Den	lerhaltiga	
blekejorden	förmår	att	behålla	tillräckligt	mycket	fuktighet	för	att	vegetationen	ska	härda	ut	
under	torrperioder	och	detta	är	i	grunden	förutsättningen	för	att	exempelvis	värdväxten	
ängsvädd	ska	kunna	överleva	tillsammans	med	annan	fuktighetskrävande	vegetation.	Detta	gör	
habitatet	mindre	känsligt	för	förändringar	av	avrinningsområdet.	Den	indirekta	påverkan	som	
den	utökade	täkten	har	på	väddnätfjäril	bör	därför	vara	liten.	Däremot	är	habitaten	känsliga	för	
dikning	och	annan	avvattning	som	har	ägt	rum	genom	terrängkörning,	dikning	och	körvägar.	

11,6	ha	motsvarar	59%	av	habitaten	vid	File	hajdar-täkten	och	skulle	innebära	att	populationen	
sjunker	i	motsvarande	grad	i	ett	värsta	scenario.	Detta	är	dock	inte	ett	särskilt	sannolikt	scenario	
med	hänsyn	till	tidigare	resonemang.	Klart	är	att	4,6	ha	habitat	av	hög	kvalitet	försvinner	men	i	
övrigt	förväntas	endast	en	smärre	minskning	med	tanke	på	hur	väl	habitatet	fungerar	nästan	
direkt	i	anslutning	till	nuvarande	täkt.	Uppskattningsvis	skulle	utökningen	av	File	hajdar-täkten	
ge	en	25-procentig	minskning	av	populationen	och	i	ett	värsta	scenario	ca	50%	i	nedgång.	Det	
skulle	innebära	en	nedgång	med	500-1000	individer	och	den	kvarvarande	populationen	skulle	
då	bestå	av	1000-1500	individer.	Det	är	visserligen	ett	stort	antal	individer	oberoende	av	
scenario	men	som	modelleringen	visar	kommer	metapopulationen	att	bestå	och	den	totala	
populationen	inom	utredningsområdet	skulle	med	mycket	god	säkerhetsmarginal	fortfarande	
ha	gynnsam	bevarandestatus.	En	minskad	population	vid	File	hajdar-täkten	skulle	medföra	att	
delpopulationen	i	sig	skulle	hamna	under	1	740	individer	som	i	tidigare	sårbarhetsanalyser	visat	
sig	vara	en	gräns	för	en	livskraftig	population	(Schtickzelle	et	al.	2005).	1000-1500	individer	är	
dock	fortfarande	ett	stort	antal	och	skulle	fortfarande	innebära	en	liten	risk	för	ett	lokalt	
utdöende	och	med	tanke	på	närheten	till	den	stora	kärnpopulationen	vid	Kallgate	skulle	
området	säkerligen	återkoloniseras	snabbt	och	metapopulationen	fungera	intakt.	Även	vid	ett	
lokalt	utdöende	i	delpopulationen	skulle	spridning	norrut	mot	Forsvidar	fungera	och	då	via	
delpopulationen	vid	Högstensvät.	Någon	risk	för	metapopulationen	som	helhet	föreligger	därför	
inte.	

Slutsatser om bevarandestatus vid utökad kalktäkt 
Modelleringen	och	analysen	av	gynnsam	bevarandestatus	har	inbegripit	ett	värsta	scenario	som	
i	sig	inte	är	särskilt	troligt.	Det	visar	ändå	att	förutsättningarna	för	en	metapopulationen	i	
utredningsområdet	skulle	bestå	och	att	minskningen	av	populationen	och	habitat	med	stor	
marginal	skulle	hålla	sig	inom	de	ramar	som	fortsatt	betyder	gynnsam	bevarandestatus	för	
väddnätfjäril	i	området.	
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6 Möjligheter till åtgärder 
I	detta	kapitel	redovisas	tänkbara	skyddsåtgärder	för	att	minska	påverkan	av	en	utökad	täkt	vid	
File	hajdar.	Det	är	en	total	redovisning	av	tänkbara	åtgärder	men	de	som	valts	ut	framgår	av	
nästa	kapitel.	

Habitatfrämjande åtgärder 
Habitatfrämjande	åtgärder	handlar	i	stor	utsträckning	om	att	restaurera	habitat	så	att	det	passar	
väddnätfjäril.	Även	om	en	stor	del	av	området	sydväst	om	File	hajdar-täkten	upprätthåller	sin	
öppenhet	genom	uppfrysningsfenomen	och	omväxlande	dränkning	av	miljöer	så	har	stora	delar	
vuxit	igen	med	tiden.	Det	är	en	naturlig	succession	som	möjliggörs	genom	expansion	av	träd	och	
buskar	i	kombination	av	ackumulation	av	organiskt	material	som	gynnar	mer	högvuxen	
vegetation	där	kalkfukthedar	och	kalkfuktängar	sakta	övergår	till	andra	vegetationstyper	där	
väddnätfjäril	inte	kan	reproducera	sig.	

Den	enklaste	åtgärden	är	varsam	restaurering	vilket	innebär	att	mindre	träd	och	buskar	
avverkas	i	anslutning	till	habitat	och	därmed	gör	att	beskuggning	minskar.	Åtgärden	leder	ofta	
till	att	den	effektiva	arealen	av	habitat	ökar	högst	väsentligt,	särskilt	när	det	gäller	små	områden	
som	kan	expanderas,	vilket	det	gör	i	stora	delar	av	File	hajdar.	Åtgärden	kan	också	ge	resultat	på	
kort	sikt	och	är	välbeprövad	mestadels	lyckosam.	

Nästa	typ	av	åtgärd	är	större	avverkningar	och	röjningar.	Denna	insats	bör	göras	i	flera	steg	
för	att	inte	röjgödsla	ett	område	men	också	för	att	se	hur	ett	område	utvecklar	sig.	Större	
åtgärder	medför	större	risker	för	att	en	restaurering	inte	ska	lyckas.	I	detta	fall	har	
igenväxningen	inneburit	att	det	ackumulerats	stora	mängder	organiskt	material	i	våtmarkerna	
och	risken	består	i	att	ett	restaurerat	område	växer	igen	förhållandevis	snabbt	igen.	Åtgärden	
kan	frigöra	större	ytor	men	innebär	också	osäkerheter	vad	gäller	framgång	på	sikt.	Åtgärden	kan	
också	kräva	någon	form	av	skötsel	för	att	hindra	igenväxning.	Att	få	habitatet	i	funktion	tar	
oftast	lite	längre	tid	än	vid	varsam	restaurering.	

Den	sista	metoden	som	handlar	om	avverkning	och	röjning	är	en	mycket	omfattande	
restaurering	genom	att	ett	område	först	avverkas	och	röjs	och	därefter	att	det	organiska	
materialet	grävs	bort.	Fördelen	är	att	successionen	kraftigt	flyttas	tillbaka	men	nackdelarna	är	
att	åtgärden	kan	ge	upphov	till	körskador,	att	den	tar	lång	tid	och	att	den	är	dyr	att	utföra.	Tiden	
kan	dock	kortas	genom	insådd,	plantering	och	transplantering	av	de	arter	man	vill	gynna.	
Kostnaderna	drar	också	iväg	om	exempelvis	stubbbrytning	behöver	utföras.	Metoden	har	dock	
använts	tidigare	med	gott	resultat	för	att	återskapa	rikkärrsmiljöer,	se	exempelvis	Keränen	
(2013).	

En	annan	metod	som	skulle	kunna	användas	även	om	den	är	helt	obeprövad	i	både	Sverige	och	
utomlands	är	bränning.	Då	handlar	det	om	kraftigt	igenväxta	våtmarker	som	är	beskogade	med	
både	tall	och	underståndare	med	brakved	och	mer	eller	mindre	döende	enar.	Fördelen	med	en	
sådan	metod	är	att	med	rätt	bränningsteknik	så	kan	både	träd,	buskar	och	markskiktets	
organiska	material	brännas	bort.	Därmed	skulle	mineraljorden	blottas	och	successionen	flyttas	
rejält	bakåt	med	förutsättningar	att	under	ett	tiotal	år	bilda	nya	kalkfukthedar,	kalkfuktängar,	
rikkärr	och	blekevätar.	Dessutom	skulle	miljön	under	en	period	berikas	med	död	ved	vilket	
skulle	gynna	en	rad	andra	organismer.	Metoden	har	aldrig	använts	och	det	finns	flera	skäl	till	
försiktighet	då	det	kan	vara	svårt	med	brandskydd	samt	svårt	att	bränna	bort	det	organiska	
materialet	på	marken.	Ska	metoden	utnyttjas	bör	ett	pilotprojekt	först	genomföras.	En	nackdel	
är	att	en	succession	tar	tid	men	även	denna	åtgärd	kan	snabbas	på	genom	insådd,	plantering	och	
transplantering	av	de	arter	man	vill	gynna.	I	ett	område	söder	om	File	hajdar-täkten	brann	det	
för	några	år	sedan.	Här	har	nu	ängsväddrika	kalkfuktängar	börjat	utvecklas,	se	figur	51.	
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Figur 51. I ett skogsområde söder om File hajdar-täkten brann det för några år sedan. Redan nu efter bara några 
år håller ängsväddrik kalkfuktäng på att utvecklas. 

Den	tredje	typen	av	åtgärd	som	kan	vara	habitatfrämjande	är	att	förändra	hydrologin	genom	
att	exempelvis	sätta	igen	diken,	göra	fördämningar	och	att	återställa	körskador	och	vägars	
avvattnande	funktion.	Detta	är	en	åtgärd	som	syftar	till	att	öka	uppehållstiden	för	vatten	och	
därmed	öka	arealen	av	fuktighetspåverkad	mark.	Den	bör	utföras	i	kombination	med	
ovanstående	åtgärder	för	att	få	full	effekt.	Metoden	är	beprövad	och	uppvisar	goda	resultat	när	
den	kombineras	med	ovanstående.	

Introduktion av väddnätfjäril och ängsvädd 
Vid	sidan	av	direkt	habitatfrämjande	åtgärder	finns	givetvis	möjligheter	att	gynna	de	arter	som	
är	målarter	direkt.	Åtgärdsprogrammet	för	väddnätfjäril	(Eliasson	2008)	anger	som	en	av	
åtgärderna	flytt	och	introduktion	av	väddnätfjäril	i	nya	och	restaurerade	lokaler.	Detta	kan	vara	
en	ändamålsenlig	metod	om	det	är	så	att	många	passande	habitat	saknar	arten.	Efter	studierna	
som	utförts	verkar	det	inte	vara	så	utan	nästan	alla	passande	habitat	är	redan	bebodda.	Metoden	
har	prövats	med	gott	resultat	tidigare	genom	att	transplantation	av	spånader	görs	under	hösten	
till	ett	nytt	habitat.	En	del	kommer	visserligen	att	dö	men	tillräckligt	många	har	överlevt	i	
tidigare	försök.	Åtgärden	kräver	dispens	från	artskyddsförordningen.	

Att	gynna	tätheten	av	ängsvädd	skulle	kunna	vara	en	framgångsrik	metod	men	denna	har	inte	
studerats	vidare	efter	att	mängden	ängsvädd	studerats	på	plats.	Arten	är	väl	spridd	och	finns	i	
stora	tätheter.	Problemet	är	snarare	att	den	inte	står	på	rätt	plats	för	väddnätfjäril	än	att	
värdväxten	inte	finns	i	tillräcklig	mängd.	Metoden	har	inte	utretts	vidare.	
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Skötselåtgärder 
Skötselåtgärder	innebär	kontinuerligt	återkommande	åtgärder	i	syfte	att	vidmakthålla	ett	
habitat.	En	lätt	åtgärd	som	skulle	gynna	väddnätfjäril	är	att	minska	betestryck	eller	ta	bort	bete	
överhuvudtaget	på	ängsväddrika	delar	av	våtmarker.	Detta	skulle	kortsiktigt	vara	en	mycket	
effektiv	åtgärd.	Att	den	fungerar	bevisas	av	införandet	av	fjärilsreservatet	som	hyser	en	stor	
mängd	väddnätfjäril.	På	längre	sikt	behöver	dock	åtgärder	tas	för	att	marker	inte	ska	växa	igen	
och	dessa	riskerar	att	bli	omfattande.	

Det	bästa	vore	kanske	istället	att	införa	någon	form	av	extensivt	bete	eller	rotationsbete	där	
vissa	fållor	lämnades	obetade	vissa	år.	De	resultat	som	kommit	av	denna	studie	visar	att	det	
förmodligen	är	möjligt	att	förena	väddnätfjäril	med	betande	djur	men	att	det	då	behöver	vara	ett	
lågt	betestryck.	

En	skötselmetod	som	är	oberoende	av	bete	är	bränning.	Den	skulle	kunna	användas	
återkommande	i	halvt	igenväxta	miljöer	och	därmed	få	bort	förnafilt	och	en	del	organiskt	
material	i	övrigt.	Metoden	har	inte	prövats	i	denna	miljö	men	tillämpas	på	ljunghedar	i	
exempelvis	Halland.	
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7 Strategier för skyddsåtgärder 
De	resultat	som	presenteras	i	denna	utredning	är	omfattande	och	får	betecknas	som	ovanligt	
välgrundade	och	välundersökta	när	det	kommer	till	vad	som	är	normalt	vid	
tillståndsansökningar.	Studierna	är	genomförda	med	vetenskapliga	och	kvantitativa	metoder	i	
grunden	och	har	granskats	både	internt	och	externt	för	att	kunna	svara	på	frågan	om	hur	en	
utökad	täkt	egentligen	kan	påverka	väddnätfjäril	samt	vilka	skyddsåtgärder	som	kan	vidtas.	
Omfattningen	av	studien	är	unik	och	är	den	största	som	genomförts	i	Sverige	och	en	av	de	
största	i	Europa.	Resultaten	har	i	vissa	delar	förändrat	kunskapen	om	väddnätfjärilen	i	Sverige	
och	i	Europa	och	med	tanke	på	det	har	det	på	sätt	och	vis	varit	mycket	bra	att	Cementa	tagit	
frågan	på	så	stort	allvar.	Anledningen	till	att	Cementa	tagit	frågan	på	stort	allvar	hänger	inte	
bara	samman	med	att	man	ska	få	tillstånd	till	att	utöka	kalktäkten	utan	från	företagets	håll	finns	
det	en	tydlig	ambition	och	det	är	att	väddnätfjärilen	ska	kunna	leva	kvar	i	området	i	en	lika	stark	
eller	starkare	population	även	efter	exploateringen.	Markanvändning	är	sällan	optimerad	för	
biologisk	mångfald	och	därför	finns	ofta	stora	möjligheter	att	åstadkomma	förbättringar	även	
om	en	del	mark	exploateras.	Cementa	är	en	stor	markägare	på	File	hajdar	vilket	gör	att	
markinnehavet	kan	användas	för	att	optimera	nyttor	för	biologisk	mångfald	med	målet	att	det	
inte	ska	uppstå	någon	nettoförlust.	Det	är	mot	den	bakgrunden	följande	förslag	till	åtgärder	ska	
ses.	

Åtgärds- och uppföljningsprogram 
Ett	särskilt	åtgärds-	och	uppföljningsprogram	för	väddnätfjäril	planeras	i	samband	med	den	
utökade	täktverksamheten.	Syftet	med	detta	är	att	genom	ett	antal	skyddsåtgärder	på	kort	och	
lång	sikt	se	till	att	det	finns	en	livskraftig	population	av	väddnätfjäril	vid	File	hajdar	och	att	den	
ska	vara	i	samma	paritet	som	nuläget.	Det	skulle	undanröja	den	lilla	risk	som	finns	vad	gäller	
utdöende	av	den	lokala	populationen.	

Den	exakta	utformningen	av	programmet	är	inte	möjlig	att	presentera	i	nuläget	men	de	
övergripande	strategierna	presenteras	här.	Den	slutgiltiga	utformningen	beror	av	både	
kunskapsläget,	olika	pilotförsök	och	slutligen	vilka	villkor	som	kan	komma	med	ett	tillstånd	för	
utökad	täktverksamhet.	Det	är	också	av	vikt	att	åtgärderna	utförs	så	att	de	inte	skadar	annan	
biologisk	mångfald.	File	hajdar	är	en	hotspot	för	många	arter	och	naturtyper	och	en	riktad	
åtgärd	får	inte	ge	negativa	följder	för	andra	arter	och	naturtyper.	

Målet	med	ett	åtgärds-	och	uppföljningsprogram	är	att	tillföra	lika	mycket	habitat	som	går	
förlorat	i	och	med	täkten	och	att	detta	sker	inom	File	hajdar-området	sydväst	om	täkten	
eftersom	det	är	den	delpopulationen	av	väddnätfjäril	som	påverkas.	Framgången	av	detta	
program	ska	följas	upp	genom	studier	av	File	hajdar-populationen	och	andra	indikatorer	för	att	
se	om	åtgärderna	lyckas.		

Under	våren	2017	utfördes	ett	pilotförsök	med	att	restaurera	totalt	0,75	ha	
väddnätfjärilshabitat,	figur	52.	Försöket	gick	ut	på	att	med	lättare	avverkning	utvidga	två	
befintliga	habitat	som	hittills	saknat	larvkolonier	men	som	bedömdes	ha	rätt	habitatkvalitet.	
Båda	områdena	ligger	som	gläntor	i	skogsterräng	och	är	långsmala	i	ost-västlig	riktning.	Det	gör	
dem	känsliga	för	skuggning	och	därmed	som	mindre	lämpliga	för	väddnätfjäril.	Genom	att	röja	
och	avverka	skog	längs	det	södra	brynet	var	det	möjligt	att	få	de	centrala	delarna	av	habitatet	
solbelyst.	Områdena	följdes	upp	under	första	halvan	av	september	vid	totalinventeringen	av	
larvkolonier.	Det	östra	området	saknade	kolonier	och	inga	fjärilar	registrerades	heller	under	
fångst-återfångst-studien.	Området	ligger	ganska	isolerat	i	skogen	vilket	kan	vara	en	förklaring	
till	att	kolonisering	inte	skedde	redan	denna	säsong.	För	det	andra,	västra	området,	var	
framgången	desto	tydligare.	Totalt	kunde	åtta	larvkolonier	räknas	in	varav	sju	låg	i	områden	
som	berörts	av	restaureringen.	Fem	av	larvkolonierna	låg	dessutom	i	de	områden	som	avverkats	
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vilket	får	betecknas	som	en	rejäl	framgång	och	ett	kvitto	på	att	enklare	restaureringsinsatser	är	
möjliga	och	kan	förväntas	ge	snabba	svar.	

 

Figur 52. I ett pilotprojekt 2017 restaurerades totalt 0,75 ha väddnätfjärilshabitat. Frösöket blev lyckat och åtta 
larvkolonier kunde räknas in på ytorna under hösten 2017. 

File	hajdar	har	två	delavrinningsområden	och	dessa	delas	i	en	östlig	och	västlig	del	av	en	svag	
förhöjning	i	märgelkalkstenen.	Den	västra	delen	kommer	att	vara	helt	opåverkad	av	en	utökad	
täkt.	Här	finns	flera	miljöer	som	kan	restaureras	på	liknande	sätt	som	ovan.	Totalt	bedöms	det	
vara	möjligt	att	restaurera	ytterligare	2-3	ha	genom	varsam	röjning	och	avverkning.	Detta	skulle	
betyda	att	förlusten	av	areal	nästan	skulle	kunna	återställas	med	hjälp	av	dessa	enklare	insatser.	

Utöver	varsam	röjning	planeras	också	mer	omfattande	åtgärder	i	de	blötare	skogbeväxta	partier	
som	finns	i	det	västra	avrinningsområdet.	Totalt	är	potentialen	ca	12-13	ha	habitat	eller	rikkärr.	
Möjligheten	till	bränning	är	den	metod	som	ska	studeras	i	första	hand,	annars	kan	det	bli	fråga	
om	större	avverkningar	och	kanske	också	avbaning	av	de	miljöer	som	har	mest	organisk	
pålagring.	Möjligen	kan	det	fungera	med	avverkning	först	och	sedan	bränning	vilket	skulle	
minska	riskerna	för	större	bränder	betydligt.	Den	exakta	utformningen	återstår	att	reda	ut.	I	
samband	med	åtgärderna	planeras	att	lägga	igen	det	dike	som	idag	avvattnar	den	västra	halvan	
(figur	53).	Det	kommer	kraftigt	att	fördröja	uppehållstiden	för	vatten	och	att	höja	vattennivån	
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åtminstone	temporärt.	Denna	insats	kan	öka	arealen	av	fuktpåverkad	mark	och	därmed	öka	
habitat	för	väddnätfjäril.	Denna	större	insats	är	tänkt	att	kunna	kombineras	med	skapande	av	
rikkärrsmiljöer	som	en	eventuell	åtgärd	som	kan	bli	nödvändig	om	Natura	2000-området	för	
Hejnum	Kallgate	utökas.	Det	bör	gå	att	kombinera	de	två	åtgärderna,	inte	minst	med	tanke	på	att	
arealen	räcker	till.	Ett	återskapande	av	en	rikkärrs-kalkfuktängsmiljö	kommer	att	ta	tid	och	för	
att	skynda	på	processen	kan	det	bli	nödvändigt	med	transplantering	av	vegetation.	Detta	kan	
med	fördel	göras	från	det	område	som	kommer	att	tas	i	anspråk	av	täkten.	

	

	
Figur 53. Området sydväst om File hajdar-täkten är delvis dikat och utsatt för annan hydrologisk påverkan som 
ökar avvattningen, till exempel körväg och spår från terrängfordon. Överst diket som avvattnar centrala och västra 
delarna av området. Nederst visar körvägen som vid nederbörd förvandlas till vattendrag och avvattnar 
våtmarkerna. 
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