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Sammanfattning 
Abstract 
Many of Europe’s day-living butterflies have shown decreasing populations during the last 
decades and many species are threatened. Many butterflies are dependent on managed semi-
natural grasslands because of their richness in nectar sources and host plants for the butterfly 
larva. Swedish pastures are mostly managed through grazing. The number of cattle in Sweden 
have been decreasing while the number of sheep in the country increased by 30%. I examined if 
there was any differences in the butterfly and herb species diversity between pastures grazed by 
cattle or sheep. During the fieldwork, ten structurally similar pastures in the vicinity of 
Linköping, Östergötland were studied. Grazing by cattle was favourable both for butterfly and 
herb species with respect to species richness. Larger amounts of grass biomass and ground 
coverage by grass were in this study linked to sheep grazing. There have earlier been proposed 
that sheep graze more selective on herbs in favour of grass, with decreasing amounts of herbs and 
increasing amounts of grass in sheep grazed pastures, as a result. This theory is confirmed in this 
paper. The hypothesis that lower amounts of herbs give lower supply of larval host plants, which 
result in declining populations of day-living butterflies was strengthened by this study.   
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1 Sammanfattning 
Many of Europe’s day-living butterflies have shown decreasing 
populations during the last decades and many species are threatened. Many 
butterflies are dependent on managed semi-natural grasslands because of 
their richness in nectar sources and host plants for the butterfly larva. 
Swedish pastures are mostly managed through grazing. The number of 
cattle in Sweden have been decreasing while the number of sheep in the 
country increased by 30%. I examined if there was any differences in the 
butterfly and herb species diversity between pastures grazed by cattle or 
sheep. During the fieldwork, ten structurally similar pastures in the vicinity 
of Linköping, Östergötland were studied. Grazing by cattle was favourable 
both for butterfly and herb species with respect to species richness. Larger 
amounts of grass biomass and ground coverage by grass were in this study 
linked to sheep grazing. There have earlier been proposed that sheep graze 
more selective on herbs in favour of grass, with decreasing amounts of 
herbs and increasing amounts of grass in sheep grazed pastures, as a result. 
This theory is confirmed in this paper. The hypothesis that lower amounts 
of herbs give lower supply of larval host plants, which result in declining 
populations of day-living butterflies was strengthened by this study.   
 
Många av Europas dagfjärilspopulationer har de senaste decennierna 
uppvisat vikande populationstrender och många arter är hotade. Många 
dagfjärilar är knutna till hävdade hagmarker på grund av deras 
blomsterrikedom och tillgång av värdväxter för dagfjärilarnas larver. 
Hagmarkerna hävdas i Sverige i huvudsak med bete. Antalet nötkreatur i 
Sverige har dock minskat medan antalet får i landet ökat 30 %. Jag 
undersökte om det fanns någon skillnad mellan hagar betade av får eller 
nötkreatur med avseende på artrikedom och populationsstorlek hos 
dagfjärilfjärilar och örter. Under arbetet studerades tio likartade betsmarker 
i närheten av Linköping, Östergötland där dagfjärils- och örtsamhällena 
undersöktes. Generellt var de nötkreatursbetade hagmarkerna artrikare och 
individtätare både för dagfjärilar och örter. Större mängd gräsbiomassa och 
högre marktäckning av gräs var i studien kopplad till fårbete. Det har 
tidigare föreslagits att får betar mer selektivt på örter och därmed gynnar 
gräs, vilket stärks i denna studie. Hypotesen att minskande mängd örter ger 
mindre tillgång av värdväxter för fjärilarnas larver, vilket ger minskande 
dagfjärilspopulationer stärktes i denna studie. 
 
2 Inledning 
Sverige har under det senaste århundradet förlorat omfattande områden 
med naturliga betesmarker vilka är viktiga habitat för många växter och 
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djur. Omkring år 1900 hade Sverige cirka 1,5 miljoner ha ängar och 
betesmarker (Mattson 1985). Vid ängs- och betesmarksinventeringen som 
skedde mellan 2002-2004 inventerades ca 301 000 ha ängs och hagmarker 
(Jordbruksverket 2005). Denna minskning har skett till stor del i samband 
med en effektivisering och mekanisering inom jordbruket. Det har lett till 
en övergång från ett bruk av ängar och hagmarker till att i allt större 
omfattning inriktas mot åkerbruk och nyttjande av betesvall. Storleken på 
varje ”brukningsenhet” har också utvecklats mot allt större enheter. 
Fördelningen mellan de olika betesdjuren har under de senaste årtiondena 
förändrats. Antalet nötkreatur har, i Sverige, minskat med ca 375 000 djur 
mellan 1980 och 2007(Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån 2008). 
Nedgången skedde främst under 1980- och början på 2000-talen medan 
antalet individer låg relativt stabilt under 1990-talet (Jordbruksverket och 
Statistiska centralbyrån 2008). Antalet får har däremot ökat. Sedan 1980 
har antalet får i Sverige ökat med 117 000 djur vilket är närmare 30 % 
(Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån 2008). Vi har alltså en 
vikande trend inom nötkreatur populationen och en ökande hos får, och 
även antagligen häst. Dock är många hästar främst knutna till 
storstadsområdena. (Jordbruksverket och SCB 2005). 
 I samband med en nedgång av arealen ängs- och hagmarker har 
Europas och Sveriges fjärilspopulationer uppvisat en liknande trend 
(Pollard och Eversham 1995; Van Swaay et. al. 2006). Allt större 
uppmärksamhet har riktats mot vad som uppenbarligen är en pågående 
minskning i populationsstorlekar bland fjärilarna i stora delar av norra och 
västra Europa (Pollard och Eversham  1995, Van Swaay et. al. 2006). 
Betesmarkerna är viktiga biotoper för fjärilar då de erbjuder blomrika, 
öppna och varma biotoper, med en stor inneboende heterogenitet.  

Det finns indikationer på att får betar mer intensivt på vissa arter i 
särskilda utvecklingsstadier medan de helt kan rata andra arter och att de 
har ett mer rörligt näringssök i hagarna jämfört nötkreatur (Johansson och 
Hedin 1995, Pehrson 2001). 

 Målet med den här studien var att undersöka om det förelåg någon 
skillnad i dagfjärilars (bastardsvärmare (Zygaenidae) räknas här till 
dagfjärilarna) och örters populationsstorlek och artsammansättning mellan 
får- och nötkreatursbetade hagmarker. Detta är intressant med 
utgångspunkt i den nämnda förändringen av vilka betesdjur som hävdar 
våra kvarvarande hagmarker. Vad betyder ett skifte från det ena betesdjuret 
till det andra ur ett skötsel- och bevarandeperspektiv av dagfjärilar och 
kärlväxter? Baserat på tidigare studier (Johansson och Hedin 1995; 
Krahulec et al. 2001; Pehrson 2001) som tyder på att får betar örter i högre 
grad än nötkreatur, var min hypotes att fårbete skulle leda till minskad 
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artrikedom och abundans av örter med minskande dagfjärilspopulationer 
som följd.  
 
3 Material och metoder 
 
3.1 Studieområden 
Sex fårbetade och fyra nötkreaturbetade hagar studerades under arbetet, 
alla belägna inom ett 10*20 km stort område strax söder om Linköping, 
Östergötland.  

Under urvalsprocessen av hagarna försökte jag att finna så strukturellt 
likvärdiga hagar som möjligt med hänseende på markfuktighet, areal och 
mängd träd/buskar i hagen. Jag valde att inrikta mig på hagar belägna 
huvudsakligen på frisk mark och som var i storleksspannet 2-9 ha. Detta 
spann valdes då allt för stora hagar tar lång tid att inventera och väldigt små 
hagar påverkas av starka samband mellan areal och antal arter (Steffan-
Dewenter och Tscharntke 2000). Hagarna hade även ersättning ifrån EU 
inom programmet för betesmarker och slåtterängar.   

 
3.2 Fjärilsinventering 
Observationer av dagfjärilar i fält följde den metod som NILS-projektet 
(Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) använder sig av vid sin 
inventering av dagfjärilar (Glimskär et al. 2007, Wikström et al. 2008). 
Metoden innebär att linjetransekter läggs med 25 meters mellanrum i 
betesmarken tvärs emot betesmarkens längdriktning (Fig. 1.) 

Inventeraren går sedan dessa 
transekter med en ungefärlig 
hastighet av 50 m min-1. När 
inventeraren går transekten noteras 
alla fjärilar som setts inom en tänkt 
halvcirkel framför och på sidan av 
denna med radien 5 meter. Om en 
fjäril inte kan artbestämmas i flykten 

Fig. 1) Visar schematiskt hur              avbryts transektgången där  
transekterna är tänkta att läggas ut i  inventeraren befinner sig och 
 hagen, mot längdriktningen                fjärilen infångas med håv och  
artbestäms. Sedan återupptas transektgången på det ställe den avbröts. 
 Fjärilar är beroende av speciella väderleksförhållanden för att flyga, 
med soligt väder och svaga vindar. Därför finns det ett antal kriterier som 
skall uppfyllas innan inventering kan ske: 

 Temperatur över 17 grader Celsius. 
 Det skall vara uppehållsväder dvs. inget regn. 
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 Vindstyrkan skall vara under frisk vind (8-13,8 m s-1), eller under en 
femma på beaufordskalan. D.v.s. när mindre lövträd börjar svaja och 
trädgrenar börjar röra på sig. 

 Fjärilar inventeras bara efter det att regn och dagg torkat upp alltså i 
huvudsak mellan 9-16:30 på dagen. Vid goda förhållanden kan det 
dock vara god fjärilsaktivitet senare under dagen. 

 
Varje objekt besöktes fyra gånger under säsongen för att få med de 

flesta dagfjärilsarterna, från dem med tidig flygtid till dem med sen. De 
olika inventeringsrundorna pågick under perioderna: 

 5 juni- 24juni 
 25 juni-9juli 
 10 juli-31juli 
 1 augusti-16 augusti 

 
3.3 Gräs och örter 
Gräs och örtsamhället undersöktes genom att en 1 m2 stor ruta slumpades ut 
på 40 ställen längs linjetransekterna i hagarna, en gång under sommaren. 
Detta skedde mellan 18/8-18/9 2008. I denna ruta uppskattades biomassan 
örter och gräs i procent. Även täckningsgraden gräs och örter uppskattades 
i rutan, också detta i procent. En 1.0*0.2 m stor ruta markerades ut på ena 
långsidan av den 1 m2 stora rutan och inom denna mindre ruta noterades 
alla förekommande arter örter, detta för att få en översikt av örtsamhället i 
betesmarken. 

Under transektgången noterades även täckningsgraden blomhuvuden 
per kvadratmeter inom den tänkta halvcirkeln där jag gick, för varje 
transekt. Detta för att ett mått på tillgången av nektar i hagen skulle kunna 
uppskattas. Mängden uppskattades som promille/m2. 
   
3.4 Nuvarande skötsel  
Som ett mått på hur hårt betestrycket för närvarande var mättes 
vegetationshöjden i samtliga hagar alla de fyra gångerna de besöktes. Detta 
skedde genom att en gräsmarkslinjal användes. Det är en platta som 
placeras vertikalt mot underlaget och där den som skall avläsa 
vegetationshöjden placerar sig 5 m från plattan och sedan avläser 
vegetationshöjden (i cm) som den höjd där plattan är till 50 % täckt av 
framförvarande vegetation (Ekstam och Forshed, 1996). Detta gjordes var 
tjugonde meter i transekterna, dessa data räknades sedan samman för alla 
besökstillfällena för att få ett medelvärde av hur betestrycket såg ut i hagen 
över hela säsongen. Dessa medelvärden användes sedan vid vidare 
dataanalys. 
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Även ett värde på hagens träd och busktäckning räknades fram genom 
att täckningsgraden av dessa beräknades. Detta gjordes genom att notera 
förekomsten av träd (över 3 m) och buskar (under 3 m) inom en tänkt cirkel 
med radien 2 meter var tjugonde meter på varannan transekt. Även sådant 
som växte utanför cirkeln men hade växtdelar som sträckte sig in i cirkeln 
noterades. Sedan beräknades ett medelvärde för vardera träd och 
busktäckning för varje hage genom att antalet punkter med förekomst av 
antingen buskar eller träd delades med totala antalet mätpunkter.  
 
3.5 Data analys  
Vid analys av insamlade data har Canocco 4.5 för Windows använts. 
Ordinationsdiagram ritades sedan med hjälp av CanoDraw (ter Braak och 
Šmilauer 2002). Under analysen användes principal components analysis 
(PCA) för att undersöka vilken effekt de olika miljövariablerna, örterna och 
fjärilarna har på varandra. PCA är en linjär modell och användes då data 
hade en låg beta-diversitet mellan de ingående hagarna. Nötkreatur och 
fårbete behandlades som en så kallad dummy eller kategorisk variabel, 
bestämd till antingen ett eller noll, eftersom det bara kan vara två olika 
alternativ (får eller nötkreatursbete). Inga p-värden har beräknats för de 
resultat som framkommit utan resultaten har endast tolkats. Detta då antalet 
betesmarker som ingick i undersökningen var så få (10) vilket gör att ett p-
värde får så låg statistisk säkerhet att det inte går att använda med någon 
större trovärdighet.  
Diversiteten fjärilar beräknades i hagarna 
igenom att Shannon-wiener index beräknades 
enligt formeln till höger. Där Pi är andelen 
individer av just en art sett till det totala antalet individer på lokalen. 
Maximal diversitet för varje enskild hage nås då H´=ln(s). s= antalet arter 
på lokalen. 
 
 
4 Resultat 
Jag noterade totalt 1290 fjärilar av 29 olika arter och 69 olika örter i de 10 
betesmarker som besöktes (Appendix 1 och 2).  
 
4.1 Fjärilar 
Resultaten visar att majoriteten av alla fjärilsarter gynnades av 
nötkreatursbete jämfört fårbete (Fig. 2).  

Det går tydligt att se i ordinationen att de flesta fjärilsarterna och flera 
av miljövariablerna gynnades av nötkreatursbete, så som örtbiomassa, 
örtantal och antalet fjärilsarter. Fjärilar som skogspärlemorfjäril (Argynnis 
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adippe), svingelgräsfjäril (Lasiommata megera) och älggräspärlemorfjäril 
(Brenthis ino) gynnas alla av nötkreatursbete. 

De variabler som fårbete framförallt korrelerade med var trädtäckning, 
grästäckning och gräsbiomassa (Fig. 2).  

Medeltalet fjärilar funna per hage var något högre för 
nötkreatursbetade hagar jämfört fårbetade. Dock verkade individtätheten 
mellan enskilda arter fjärilar vara likartad mellan de två betessätten 
(He=0,73 för får och He=0,74 för nötkreatur). Dock var antalet arter fjärilar 
i medeltal fler i de nötkreatursbetade hagarna (Tabell 1 och Tabell 2)  

 
Tabell 1. Visar medeltalet fjärilar noterade i varje hage. Fjärilarnas 
individfördelning mellan de olika arterna och shannon-wiener indexets 
medelvärde för de får- och nötkreaturs betade hagarna.   

  
Medel antal 
fjärilar    Medel likhet He   Medel Shannon-wiener (H´)   

Får 120,5 0,73 1,5 
Nöt 141,8 0,74 2,1 

 
4.2 Örter 
Även vad gäller örtsammansättningen skiljde sig nötkreatur- och fårbete 
tydligt åt, resultaten tyder på att får även påverkade majoriteten av örterna i 
hagarna negativt då en allt större andel gräsbiomassa täcker en större del av 
marken, gräsen övertar alltså örternas plats (Fig. 3). De flesta örter 
gynnades mer av nötkreatursbete, t ex arter som fyrkantig johannesört 
(Hypericum maculatum), svinrot (Scorzonera humilis) och älggräs 
(Filipendula ulmaria). Det fanns även andra miljövariabler som påverkade 
vissa arter. Ökande trädtäckning gynnade till exempel blåsippa (Anemone 
hepatica), olika violer (Viola spp.) och gullviva (Primula veris) (Fig. 3). 
Arter som inte gick att koppla direkt till någon miljövariabel var t.ex. 
rölleka (Achillea millifolium), skogsnäva (Geranium sylvaticum), bockrot 
(Pimpinella saxifraga) och måror (Galium spp.) (Fig. 3). 
Variablerna gräs/ört biomassa och gräs/ört täckning var direkt beroende av 
varandra då högre biomassa ger högre sannolikhet till högre marktäckning 
och visar därför upp ett mönster där de är kopplade till varandra i 
ordinationerna (Fig. 2 och 3) 

Skillnaden i gräsbiomassa mellan de får och nötkreatursbetade 
betesmarkerna var i medel 12,2 procent. Medelvärdet gräsbiomassa i de 
fårbetade hagarna uppmättes till 75,3% och 63,1% för de nötkreaturbetade.   
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Tabell 2. Diagrammet visar först Shannon-weiners diversitetsindex för varje 
betesmark sedan artantalet fjärilar, antalet fjärilar observerade i varje hage och 
till shannon-wieners likhets index. Områden i grått är fårbetade.  
  Shannon-weiner index(H´) Artantal Antal fjärilar      Likhet (He) 
Skälstorp 1 2,11 14 81 0,80 
Skälstorp 2 1,84 13 108 0,72 
Kuseboholm 1,67 11 108 0,70 
Fårhagen 1,26 10 376 0,55 
Hackelboö 1,24 4 18 0,90 
Hundklubben 1,16 5 32 0,72 
Skaggebo (3) 2,05 18 165 0,71 
Snår 1,71 12 135 0,69 
Hållingstorp 2,04 18 141 0,70 
Mookvarn 2,51 18 126 0,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2) Ordinationsdiagram som visar hur de olika fjärilsarterna och 
miljövariablerna påverkar varandra.  Egenvärden på axel I: 26% och axel 
II: 21%. Bara arter som har en överensstämmelse >30% med axlarna visas 
i diagrammet. 
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Fig. 3) Ordinationsdiagram som visar de olika arterna örter och 
miljövariablerna påverkar varandra.  Egenvärden på axel I: 21% och axel 
II:19% 
Bara arter som har en överensstämmelse >30% med axlarna visas i 
diagrammet. 
 
5 Diskussion 
Resultaten pekade tydligt på att både fjärils- och örtarter gynnades av 
nötkreatursbete mer än av fårbete. Även om antalet områden ingående i 
studien är något få så är resultaten tydliga. Det har även innan visats att 
nötkreatur eller hästbete är mer fördelaktigt för både artrikedomen av 
fjärilar och av växter (Öckinger et al. 2006), vilket bekräftades av denna 
studie. 

 Det finns exempel där både fjäril och värdväxt gynnas av 
nötkreatursbete. Älggräspärlemorfjäril (Brenthis ino) och älggräs 
(Filipendula ulmaria) är ett exempel på ett sådant artpar (se Fig. 2 och 3).  

I denna studie har effekter av olika betesdjurs påverkan på både växt- 
och djursamhället undersökts, något som till min kännedom utförts 
sparsamt innan (Öckinger et al.2006). Örter och fjärilar har undersökts 
samtidigt flera gånger tidigare, dock oberoende av betesdjur (Pöyry et al. 
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2006; Saarinen et al. 2005; Steffan-Dewenter och Tschantke 2000). Att 
studera olika betesdjurs påverkan på ört- och dagfjärilsartrikedom är 
intressant eftersom bete är den huvudsakliga skötselmetoden för 
betesmarker som betraktas som intressanta ur naturvårdssynpunkt, i 
Sverige.  

En positiv inverkan av bete med hjort och nötkreatur med avseende på 
artrikedomen av växter har visats jämfört obetade områden (Rambo och 
Faeth 1999). Samtidigt har det visats att artrikedomen av insekter ökar med 
växternas artrikedom (Siemann et. al 1998). Att det finns ett samband 
mellan bete och fjärilstillgång samt att effekter av bete kan förekomma på 
både växt- och insektsnivå genom interaktioner är mycket troligt.  

Resultaten stärker min hypotes att får betar mer selektivt på örter 
jämfört nötkreatur, då både de flesta örterna och fjärilsarterna gynnas av 
nötkreatursbete jämfört fårbete. Dock finns det tendenser på att får indirekt 
kan gynna vissa örter, t.ex. olika violer (Viola spp.) och gullviva (Primula 
veris) (Fig. 2 och 3). Dessa arter gynnas också av ökad trädtäckning så det 
är svårt att veta vad som gynnar dessa arter. Trädtäckning eller betessätt? 
Jag konstaterade att gräsbiomassan var betydligt högre i de fårbetade 
hagarna jämfört de nötkreatursbetade. Detta tyder på att fåren betade på ett 
sådant vis att örtbiomassan minskar i de fårbetade hagarna, vilket gynnar 
många olika gräsarter som tar örternas plats. Minskade mängder värdväxter 
för fjärilarnas larver att leva av bör leda till minskade fjärilspopulationer. 
Krahulec et al. (2001) fann att fårbete hade negativa effekter på 
växtsamhället på alpina ängar som traditionellt sett hävdats med slåtter följt 
av efterbete med nötkreatur. De konstaterade att får föredrar att beta örter 
över gräs vilket leder till större dominans av olika gräsarter. 
 
5.1 Örter 
Flera parametrar påverkar artrikedomen och mängden örter i en beteshage. 
Vilket betesdjur som används har visats påverka örttillgången i den här och 
andra studier (Öckinger et al. 2006) Arter som gynnats av nötkreatursbete 
är t.ex. älggräs (Filipendula ulmaria), fyrkantig johannesört (Hypericum 
maculatum) och svinrot (Scorzonera humilis). Att en art som älggräs 
gynnas av nötkreatursbete kan förklaras med att får betar på arten vilket 
nötkreatur gör ytterst sparsamt (Johansson och Hedin 1995) vilket leder till 
att arten klarar sig bättre. Svinrot är en art som främst gynnas av slåtter 
men som här gynnas av nötkreatursbete. En möjlig orsak kan vara 
markhistoriken i de nötkreatursbetade hagarna jag valt. Flera av dem kan 
vara gamla slåtterängar som övergått till att nu hävdas av nötkreatur vilket 
möjliggör att delar av den gamla främst slåttergynnade floran i viss 
utsträckning fortfarande finns kvar.  
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Sedan tidigare har det observerats att får betar mer selektivt på vissa 
arter växter och ofta helt ratar andra (Johansson och Hedin 1995, Pehrson 
2001). Det har även föreslagits att får betar allt för hårt i hagarna och på så 
vis skadar eller utrotar många växter i vissa hagar. Problem av detta slag är 
dock mest beroende på skötseln. På grund av fårens ull syns det inte hur 
magra fåren ofta är om de går i en hage med alldeles för högt betestryck. 
Detta i kombination med att de ratar de äldre och de mer vedartade 
växterna får till följd att hagen inte ser så nedbetad ut (Pehrson 2001).   
    
5.2 Fjärilar 
Flertalet fjärilar gynnas av nötkreatursbete jämfört fårbete, vilket skulle 
kunna ha sin grund i fårens mer selektiva bete som påverkar fjärilarnas 
värdväxter negativt. Skogspärlemorfjäril (Argynnis adippe), 
svingelgräsfjäril (Lasiommata megera) och älggräspärlemorfjäril (Brenthis 
ino) är exempel på arter som gynnades av nötkreatursbete i min studie. Att 
en art som älggräspärlemorfjäril gynnades av nötkreatursbete kan ha att 
göra med nötkreaturens ovilja att beta på älggräs (Johansson och Hedin 
1995) som är en av älggräspärlemorfjärilens värdväxter (Söderström 2006). 
Detta gör att fjärilarnas värdväxt finns närvarande i större utsträckning i de 
nötkreatursbetade hagarna jämfört de fårbetade. Värt att notera är att 
viktiga värdväxter för flera fjärilsarter, som olika arter violer, främst 
gynnas av ökande trädtäckning. Flera örtarter, så som blåsippa (Anemone 
hepatica) och violer gynnas av mer skuggiga förhållanden med lösare 
grässvål för att etablera sig. Dock korrelerade trädtäckning med fårbete 
vilket därmed indirekt är fördelaktigt för dessa örter. (Fig.2 och 3) 

Rambo och Faeth (1999) visade att diversiteten växter ökade där det 
betades jämfört obetade områden medan diversiteten av insekter minskade i 
de betade områdena. Dessutom har ett lägre betestryck visat sig gynna 
fjärilarnas artrikedom, dock ökade inte tillgången av larver med ökande 
grässvålshöjd (Kreuss och Tscharntke 2002). Det har även visats att 
fjärilarnas artsammansättning varierar med grässvålshöjden vilket indikerar 
att vissa arter gynnas av en högre grässvålshöjd, medan andra gynnas av en 
kort (Sjödin et al. 2008). Alltså är det inte omöjligt att tänka sig att den 
positiva inverkan nötkreatursbete har på grässvålshöjden, indirekt kan 
gynna arttillgången av dagfjärilar i allmänhet. Dock har det visats att vissa 
arter fjärilar i England är förpassade välbetade soliga förhållanden, då dessa 
fjärilar lever på sin nordliga utbredningsgräns är de helt beroende av detta 
för sin överlevnad. En något högre grässvål sänker marktemperaturen 
fjärilarna klarar inte detta. Detta kan vara en möjlig förklaring till att vissa 
fjärilsarter föredrar grässvål med låg höjd (Thomas 1993).   



 

 
 

11 

Pöyry et al. (2006) har även funnit att fjärilsarter vars larver är 
specialiserade på ett fåtal värdväxter är vanligare vid kort grässvål, medan 
arter med larver som är generalister (många gräsfjärilar) är vanligare vid 
hög grässvålshöjd. Samtidigt konstaterades det att artdiversiteten av växter 
är högst vid relativt intensivt bete medan fjärilar har sin högsta artdiversitet 
vid högre grässvålshöjd. 

Värt att notera är att flera av de gräsfjärilar som finns med i min 
undersökning inte verkar gynnas av högre gräsbiomassa. Detta kan ha sin 
grund i som sagts ovan, att de istället gynnas av högre grässvålshöjd i 
större utsträckning än av mängden befintligt gräs. Exempel på sådana ”gräs 
generalister” är t.ex. luktgräsfjäril(Aphantopus hyperantus), slåttergräsfjäril 
(Maniola jurtina) och ängssmygare (Ochlodes sylvanus). 

Saarinen et al (2005) har visat att artrikedomen och artdiversiteten av 
fjärilar är högre i äldre ängs- och hagmarker även om individantalet är 
lägre, jämfört med hagar som inte varit hävdade lika länge. Det har också 
konstaterats att artdiversiteten växter är högre i betesmarker med lång 
kontinuerlig hävd än de med kortare (Gustavsson et al. 2007). Detta är en 
faktor som inte undersökts i denna undersökning, men som är intressant.     

I denna studie undersöktes det hur får och nötkreatur påverkar fjärils- 
och örtpopulationer i ängs- och hagmarker. Det finns dock fler relativt 
vanliga betesdjur i Sverige, främst hästar som inte är inkluderade i denna 
studie, som vore intressanta att undersöka ur detta perspektiv.    
 
5.3 Skötsel 
Resultaten av denna studie är av intresse ur ett skötselperspektiv. Vid 
skötsel av beteshagar där önskemålen är att maximera artrikedomen av 
dagfjärilar och örter så bör denna studie leda till att nötkreatur föredras som 
betesdjur framför får. Möjligheter att styra både tid för hävd och vilket 
djurslag som skall beta särskilda områden finns inom ramen för EU:s 
miljöstöd för marker med särskilda värden (Jordbruksverket 2009) vilket 
möjliggör en riktad skötsel. Detta bör möjliggöra att en balans mellan 
maximerad örtrikedom och artrikedom dagfjärilar bör kunna uppnås. 
Dahlström et al. (2008) visade t.ex. att ett sent betessläpp eller bete 
vartannat år påverkade artrikedomen av gräsmarksväxter positivt, flera av 
de arter som fanns innan hade även blivit talrikare. Bete vartannat år och 
sent betessläpp är skötselmetoder som använts i större utsträckning förr 
(Dahlström et al. 2006). Ett sent betespåsläpp behöver inte betyda dålig 
hävd. Enbart en intensivare hävd under kortare tid, slutresultatet blir det 
samma, sett till grässvålshöjd vid slutet av betessäsongen. En högre 
grässvål lämnas dock i början av betessäsongen där fler blommor tillåts 
blomma och sätta frön innan avbetning sker. Högre grässvål och ökad 
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tillgång på nektarkällor bör kunna locka till sig fler fjärilar som är 
generalister medan de specialiserade finns kvar då gräset betas ned som 
brukligt andra halvan av betessäsongen. Detta skulle kunna vara en möjlig 
väg att gå för att gynna så många ört och fjärilsarter som möjligt. Öckinger 
et al. (2006) pekar också på att de flesta hagar skulle behålla sin artrikedom 
växter även om de inte betades varje år och att bete med nötkreatur och 
häst är att föredra framför får som betesdjur för skötsel av beteshagar på 
lång sikt.  
 
6 Tack 
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tips, hjälp och inspiration. Per Milberg för hjälp med statistiska beräkningar 
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8 Appendix 
 
Appendix 1. 
Art Antal 
Luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) 433 
Slåttergräsfjäril (Maniola jurtina) 339 
Pärlgräsfjäril (Coenonympha arcania) 176 
Kamgräsfjäril (Coenonympha pamphilus) 58 
Rapsfjäril (Pieris napi) 46 
Citronfjäril (Gonepteryx rhamni) 37 
Älggräspärlemorfjäril (Brenthis ino) 27 
Skogspärlemorfjäril (Argynnis adippe) 22 
Ängssmygare (Ochlodes sylvanus) 19 
Ängspärlemorfjäril (Argynnis aglaja) 18 
Prydlig pärlemorfjäril (Boloria euphrosyne) 15 
Påfågelöga (Inachis io) 12 
Vitgräsfjäril (Lasiommata maera) 12 
Kålfjäril (Pieris brassicae) 10 
Puktörneblåvinge (Polyommatus icarus) 10 
Mindre Guldvinge (Lycaena phlaeas) 7 
Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola) 7 
Vitfläckig Guldvinge (Lycaena virgaureae) 6 
Silverstreckad pärlemorfjäril (Argynnis 
paphia) 5 
Skogsnätfjäril (Melitaea athalia) 5 
Dårgräsfjäril (Lopinga achine) 4 
Rovfjäril (Pieris rapae) 4 
Storfläckig pärlemorfjäril (Issoria lathonia) 4 
Nässelfjäril (Aglais urticae) 3 
Svingelgräsfjäril (Lasiommata megera) 3 
Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) 2 
Sorgmantel (Nymphalis antiopa) 2 
Ängsblåvinge (Polyommatus semiargus) 2 
Silverfärgad Blåvinge (Polyommatus 
amandus) 1 
Skogsgräsfjäril (Erebia ligea) 1 
    
Sammanlagda summor 1290 
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Appendix 2. 

  
Skäls
torp 1 

Skäls
torp 2 

Kuseb
oholm 

Fårh
agen 

Hack
elboö 

Hundk
lubben 

Skagg
ebo 
(3) 

Snå
r 

Hållin
gstor
p 

Moo
kvar
n totalt 

Klövrar sp. (Trifolium 
spp.) 16 26 36 24 7 21 16 24 20 26 216 
Ranunkelväxter Sp. 
(Ranunculus spp.) 10 24 24 25 0 17 23 26 19 22 190 
Teveronica (Veronica 
chamaedrys) 22 12 16 16 16 15 11 14 21 17 160 
Ängssyra (Rumex 
scetosa) 11 6 26 19 11 8 14 9 6 19 129 
Rödleka (Achillea 
millifolium) 23 12 17 10 2 9 2 11 13 12 111 
Gökärt (Lathyrus 
linifolius)   14 5 9 3 11 10 19 1 20 9 101 
Hundkäx (Anthriscus 
sylvestris) 2 0 19 21 2 13 8 14 5 10 94 
Violer (Viola spp.) 15 0 3 4 18 8 10 5 12 4 79 
Maskrosor sp. 
(Taraxacum spp.) 5 4 17 6 1 12 4 10 11 4 74 
Femfingerörter sp. 
(Potentilla spp.) 7 4 4 0 6 3 9 16 12 11 72 
Svartkämpe (Plantago 
lanceolata) 10 4 18 6 0 0 5 11 2 11 67 
Daggkåpor (Alchemilla 
spp.) 8 1 0 9 3 2 14 11 6 11 65 
Liten blåklocka 
(Campanula rotundifolia) 0 25 7 7 1 9 2 4 5 5 65 
Humleblomster (Geum 
revale) 0 0 11 5 6 5 3 13 6 16 65 
Smultron (Fragaria 
vesca) 6 2 5 1 3 5 6 2 12 2 44 
Johannesört (Hypericum 
perforatum) 5 0 6 3 13 7 2 2 4 0 42 
Bockrot (Pimpinella 
saxifraga) 9 7 4 6 0 10 0 1 0 0 37 
Skogsnäva (Geranium 
sylvaticum) 0 0 3 0 13 0 6 0 11 3 36 
Stor 
blåklocka(Campanula 
persicifolia) 0 10 2 2 8 4 2 2 1 0 31 
Älggräs (Filipendula 
ulmaria) 0 1 2 0 3 2 3 11 1 6 29 
Gråfibba (Pilosella 
officinarum) 6 5 2 4 0 0 3 0 3 3 26 
Fyrkantig johannesört 
(Hypericum maculatum) 0 1 1 0 0 0 9 0 6 5 22 
Svinrot (Scorzonera 
humilis) 0 0 0 0 0 0 13 3 0 1 17 
Ängsvädd (Succisa 
pratensis) 0 0 0 1 0 0 4 3 9 0 17 
Skogs/hag fibbla 
(Hieracium 
hieracium/vulgata) 2 2 0 0 0 1 4 0 8 0 17 
Brunört (Prunella 0 0 4 0 0 0 2 7 0 3 16 
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vulgaris) 
Kärringtand (Lotus 
corniculatus) 5 2 1 0 0 0 0 1 0 6 15 
Ärenpris (Verinica 
officinalis) 0 0 1 2 0 4 0 0 6 2 15 
Brudbröd (Filipendula 
vulgaris) 0 0 0 2 6 3 0 1 0 0 12 
Örnbräken (Pteridium 
aquilinum) 3 0 3 3 0 1 2 0 0 0 12 
Höstfibbla (Leontodon 
autumnalis) 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 12 
Gulmåra (Galium 
verum) 0 0 7 0 0 0 1 0 0 4 12 
Harsyra (Oxalis 
aceticella) 3 0 1 1 0 3 1 0 2 0 11 
Groblad (Plantago 
major) 0 0 2 1 0 1 0 2 2 1 9 
Prästkrage 
(Leuchanthemum 
vulgare) 2 1 0 0 1 0 0 2 2 1 9 
Brännässla (Urtica 
dioica) 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 9 
Gullviva (Primula veris) 0 0 0 1 3 1 2 1 0 0 8 
Solvända 
(Hellianthemum 
nummularium) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 
Ljung (Calluna vulgaris) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
Hallon (Rubus idaeus) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
Gåsört (Potentilla 
anserina) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 
Grässtjärnbomma 
(Stellaria graminea) 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
Liljekonvalj (Convallaria 
majalis) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 
Gul svärdlilja (Iris 
pseudocorus) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Bergsyra (Rumex 
scetosella) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Blåsippa (Anemone 
hepatica) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
Jungfrulin (Polygala 
vulgaris) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Smörboll (Trollius 
europaeus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Revfibba (Pilosella 
lactucella) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
 
 


