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 Bevarandeplan Natura 2000 
 (enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) 
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Namn: Hagge 7:6 

Kommun: Smedjebacken 

Områdeskod: SE0620310 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 17,9 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Inga noterade 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1065 Ärenprisnätfjäril 

Beskrivning av området 

Området består av en kraftledningsgata, som utgör länets främsta lokal för 
ärenprisnätfjäril.  
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(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 2003a – 2003h). 
 
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. 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 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.  
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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 negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a-2003h). 
 
1065 Ärenprisnätfjäril 
Det främsta hotet är igenväxning eller plantering av skog i kraftledningsgatan. 
 
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 utgör också hot. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Kraftledningsgatan bör hållas öppen och fri från igenväxningsvegetation. 
Särskild hänsyn bör tas så att solexpositionen och grundvattennivån bibehålls.  
 
Ärenprisnätfjärilen är fridlyst. 

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. Natura 2000, Art- och 
naturtypsvisa vägledningar. 2003-04-03 

Jenny Sander 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620310 Hagge 7:6

Koordinater angivna i rikes nät0 500 1000 1500 meter

 


