
 Ljusfallet-Djupdalsvägen 
  Natura 2000-kod  SE0620177 

Diarienr: 511-08030-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 1 

Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Ljusfallet-Djupdalsvägen 

Områdeskod: SE0620177 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Statliga; Sveaskog AB 

Areal (ha): 2,6 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Inga ingående naturtyper 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1065 Ärenprisnätfjäril 

Beskrivning av området 
Ljusfallet-Djupdalsvägen är en örtrik liten ”äng” som uppkommit till följd av att 
marken under kraftledningen har röjts och slagits. Den har en rik och välstuderat 
fjärilsfauna med en del rödlistade arter, såsom ärenprisnätfjäril och brun gräsfjäril.  
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Området har rätt mycket unga björkar (sly), speciellt mot vägen, men även här och var 
inne i området. Även många små granar, enbuskar, enstaka tallar och sälgbuskar växer i 
området. Ärenprisnätfjärilens värdväxt ängsvädd finns ställvis rikligt, men här och var 
dominerade brudborte, daggkåpa och åkerfräken.  

 

(OBS! Ärenprisnätfjäril (Euphydryas aurinia) har nyligen bytt namn till väddnätfjäril. I 
denna bevarandeplan används fortfarande det gamla namnet.) 
 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus 
för samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av 
området till nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
• Habitatdirektivsarten ärenprisnätfjäril (Euphydryas aurinia) skall finnas kvar i 

området och inte minska i antal eller utbredning inom området. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
1065 Ärenprisnätfjäril 
Ärenprisnätfjärilen förekommer i Sverige främst på öppna fuktiga marker 
med riklig förekomst av ängsvädd (Succisa pratensis), larvens foderväxt. 
Habitatet innefattar olika biotoper som kantzoner kring vätar och öppna 
skogskärr, betad fuktig ängsmark, klapperstensstränder, kraftledningsgator 
och hyggesmark, gärna nära bäckar och surdråg. I detta fall är biotopen en 
kraftledningsgata. 
 
En extensiv hävd är en förutsättning för att bibehålla flera av artens 
livsmiljöer. Fjärilen flyger huvudsakligen under juni månad. Äggläggningen 
sker på blad av ängsvädd (Succisa pratensis). Äggen läggs i täta grupper om 
något hundratal. Larverna lever under första sommaren i en gemensam 
spånad av sammanspunna blad. De övervintrar tillsammans i en vattentät liten 
påse och blir aktiva redan under snösmältningen. De sprider sig till nya 
plantor av värdväxten och exponerar sig för solvärmen, varvid åtminstone de 
större larverna är lätta att upptäcka. Larvutvecklingen tar 1–2 år i de svenska 
populationerna. Diapausen påbörjas efter en kort period av födointag på våren 
hos de fleråriga larverna och sker i stora grupper under ytligt skydd på 
marken. Dessa larver är mycket känsliga för uttorkning under sommaren och 
är beroende av kontinuerlig markfukt under hela viloperioden som uppgår till 
10–11 månader per år. Larverna är under diapaus, till skillnad från många 
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andra fjärilslarver, relativt okänsliga för översvämning och klarar under 
diapausen en kortare tid helt under vatten. Däremot är de mycket känsliga för 
översvämning under tidig larvutveckling. Förpuppningen sker öppet på någon 
dm höjd på stammar av t.ex. ljung och påbörjas i regel i slutet av maj och 
varar ca två veckor. Angrepp av parasitsteklar och försommarens väderlek är 
viktiga populationsreglerande faktorer.  
 
Arten visar sig mycket obenägen att sprida sig utanför sitt gynnsamma habitat 
men förflyttar sig inom sammanhållna gläntor och korridorer längs 
vattendrag, myrmark, skogsbilvägar och ledningsgator maximalt 1 km. Arten 
har sannolikt kapacitet att sprida sig avsevärt längre men långdistansspridning 
har inte kunnat visas i landet. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  

1065 Ärenprisnätfjäril 
Allmänt: 
Det främsta hotet har hittills varit upphörande hävd av extensivt betade 
ängsmarker, (vilka tidigare ofta kunde ha betesrotation med perioder av 
betesfrist). Sedan dessa marker till stor del växt igen eller planterats med skog, har 
tidigare metapopulationer brutits upp. Det är i vissa områden osäkert om 
kvarvarande förekomst i övriga miljöer är tillräckliga för artens långsiktiga 
överlevnad.  
 
Förändringar i markens fuktighetsförhållanden på grund av skogbilvägsdragning 
eller skyddsdikning kan helt förstöra möjligheterna till reproduktion på en lokal. 
Utdikning eller annan dränering av våtmarker som vätar och kärr har inneburit att 
lokala populationer har dött ut. Fragmentering av lämpliga livsmiljöer är ett stort 
hot då det har visat sig att när fragmenteringen överskrider en kritisk gräns och 
delpopulationerna i alltför hög grad isolerats från varandra är det endast en 
tidsfråga innan arten dör ut i ett helt område. 
 
Ljusfallet-Djupdalsvägen: 
På just denna lokal röjs området kontinuerligt eftersom det är en 
kraftledningsgata. Dock skulle röjningen kunna vara hårdare. I dagsläget finns 
alldeles för mycket björksly, enbuskar och småplantor av tall och gran.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området måste hållas öppet genom att röja bort uppkommande sly, enbuskar och 
småplantor. Någon egentlig slåtter av fältskiktet är inte nödvändigt för fjärilens 
fortlevnad. Det bortröjda materialet måste transporteras bort från platsen. Om det 
finns möjlighet att minska beskuggningen av området från den södra skogsridån 
vore det en fördel för området. Åtminstone skulle arten gynnas om denna ridå ej 
var så kompakt utan hade en del luckor som kan släppa ner ljus under någon del 
av dagen. 
 
Även på andra sidan grusvägen, mot sydväst, finns ett fint område som är i klass 
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med natura 2000-området.  
 
 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus 
råder i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 

Referenser 
Naturvårdsverket 2003. 1065 Ärenprisnätfjäril (Euphydryas aurinia) Natura 
2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-02-13 
  
Maria Jons, 2004-06-01 
 
 



 Ljusfallet-Djupdalsvägen 
  Natura 2000-kod  SE0620177 

Diarienr: 511-08030-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 5 

�
�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620177 Ljusfallet-Djupdalsvägen

 
 

 


