
Väddnätfjäril känns bland annat igen på det brokiga rutmönstret och de svarta fläckarna 
ytterst på bakvingarna. På Gotland förekommer den främst på tuviga vätar med varierad fuk-
tighet under året. Honorna placerar äggen på blad av ängsvädd. Dessa måste växa på tuvor, 
eftersom de annars riskerar att översvämmas på de växelfuktiga markerna. Larverna lever 
socialt i stora grupper som spinner spånadsväv för att skapa en skyddad miljö. Ägg- och larv-
utvecklingen kräver hög solexponering och luftfuktighet. De övervintrar tillsammans i spåna-
den och på våren förpuppas de till fjärilar. De flyger i slutet av maj och juni. 
 
Väddnätfjärilen har minskat mycket kraftig i hela Västeuropa under de senaste 30 åren, i takt 
med att livsmiljön blivit ovanligare, och Sverige är inget undantag. På Gotland har den mins-
kat och vid en inventering 2001-2002 hittades den endast på tre lokaler. Under inventeringar 
2007 och 2008 har den hittats på ytterligare några ställen. Det bästa området för arten är 
Bälsalvret, men den finns också ganska rikligt i Gothem/Norrlanda och med mindre popu-
lationer i Vänge, Martebo myr och Hangvar.  

Vad är ett åtgärdsprogram? 
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder 
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för väddnätfjärilen har tagits fram av läns-
styrelsen i Kalmar län, men för åtgärderna på Gotland ansvarar länsstyrelsen på Gotland. Det finns 
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Väddnätfjäril 
Euphydras aurinia  
 

Hot  
Problemet för arten är att vätarna där de lever ofta är 
påverkade av dikning och växer igen. Även alltför hårt 
bete kan vara skadligt, då ängsväddens blad då blir 
mindre och växer mer tilltryckt mot marken, vilket inte 
uppskattas av väddnätfjärilen. Gotlands största populat-
ion, på Bälsalvret, fick av den anledningen problem när 
betet återinfördes för några år sedan. Där har ett område 
stängslats ifrån och det är främst i detta område fjärilen 
finns idag. 
 
När lämpliga områden blir färre och mer isolerade från 
varandra får fjärilen svårt att sprida sig mellan lokalerna. 
Om den försvinner från ett ställe är det liten sannolikhet 
att den hittar tillbaka dit igen från någon annan lokal. 

Kontakt: 
Annika Forsslund , 010-223 93 70 annika.forsslund@lansstyrelsen.se 
David Lundgren, 010-223 92 67 david.lundgren@lansstyrelsen.se 
Koordinatorer, åtgärdsprogram för  hotade arter 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

Så här kan du gynna 
väddnätfjärilen! 
• Dika inte ut vätar och kärr. 

• Fler lokaler som är lämpliga för fjärilen 
(tuviga, fuktiga marker med ängsvädd) bör 
hållas öppna genom röjning. 

• Undvik hårt bete på lokaler med väddnät-
fjäril. 

• Rapportera observationer av väddnätfjäril till 
länsstyrelsen eller på www.artportalen.se. 

Spånad med larver  

Foto Claes Eliasson. 

Typisk väddnätfjärilslokal 
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