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Nattfjärilsdiversitet i 
jordbrukslandskapet
– markanvändning som en nyckel till  
ökad mångfald i slättbygd 

 

•	 Ekologiskt brukade gårdar har högre artantal och individantal 
nattfjärilar än konventionellt brukade gårdar

•	 Andelen gräsmark har en övergripande positiv effekt  
på nattfjärilsdiversitet

•	 Arealen kortliggande vall (2-4 år) har en positiv effekt på antalet 
nattfjärilar i landskap med låg andel gräsmark





 

Förord 
Jordbruksverket utvärderar miljöeffekter av landsbygdsprogrammet. Denna studie är en 
del i detta arbete. Studien utvärderar betydelsen av miljöersättningen till ekologisk och 
kretsloppsinriktad produktion för förekomsten av gräsmarker och nattfjärilar. 
Undersökningen har genomförts i Skåne. 

Inom landsbygdsprogrammet finns möjlighet att söka ersättning till ekologisk 
och kretsloppsinriktad produktion. Ersättningen kan sökas av dem som brukar sin mark 
i enlighet med EU:s regler för ekologisk produktion. Ett syfte med ersättningen är 
den ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. 

Resultaten från studien visar att jordbrukslandskapet kan ses som en refug för hotade 
nattfjärilar. Ekologiskt brukade gårdar hade högre artantal och individantal av 
nattfjärilar och andelen gräsmark visade sig ha en övergripande positiv effekt på 
nattfjärilsdiversiteten. Kortliggande vall (2-4 år) visade sig ha en positiv effekt på 
antalet nattfjärilar i landskap med i övrigt låg andel gräsmark. 

Genom att ersättningen bidrar till att öka förekomsten av gräsmarker i landskapet ökar 
också förekomsten av nattfjärilar och därmed den biologiska mångfalden i 
jordbrukslandskapet.  

Den biologiska institutionen vid Lunds universitet har genomfört undersökningen på 
uppdrag av Jordbruksverket och står för rapportens innehåll. 
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– markanvändning som en nyckel till ökad mångfald i slättbygd 

 

 

Denna studie har undersökt nattfjärilsdiversitet i förhållande till 
brukningssätt på ett standardiserat nätverk av 18 skånska gårdar under 
två säsonger.  

Ekologiskt brukade gårdar har högre artantal och individantal än 
konventionellt brukade gårdar. 

Andelen gräsmark har en positiv effekt på nattfjärilsdiversitet. 

Arealen kortliggande vall (2-4 år) har en positiv effekt på antalet 
nattfjärilar i landskap med låg andel gräsmark.  

En stor mängd rödlistade och sällsynta nattfjärilsarter påträffades i 
jordbrukslandskapet som alltså är en viktig miljö för hotade svenska 
nattfjärilar. 
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Moths in the agricultural landscape 
 

– land management as a key to increased biodiversity in  
intensively farmed landscapes 

 

 

This study has investigated moth diversity in relation to land management 
using a standardized network of 18 South Swedish farms during two 
seasons. 

There are more moth species and higher moth abundance on organic 
farms than on conventional farms. 

The relative proportion of grassland in the agricultural landscape has a 
positive influence on moth diversity 

Short-term ley (2-4 years) has a positive influence on moth abundance in 
landscapes with a low proportion of grassland. 

Numerous red-listed and rare moth species were found in the agricultural 
landscape which thus is an important environment for threatened Swedish 
moth species. 
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Sammanfattning 
Detta arbete har under två säsonger, somrarna 2009 och 2010, undersökt nattfjärils-
diversitet i förhållande till brukningssätt och GIS-analyserade miljöparametrar. Studien 
baseras på ett standardiserat nätverk av arton gårdspar i Skånes mellanbygd. Gårdarna 
har valts ut parvis i landskap (ytor med 1500 m radie) som domineras av ekologiskt 
respektive konventionellt brukningssätt. Landskapen har matchats med avseende på 
närhet, medelskiftesstorlek, andel jordbruksmark, andel gräsmark (betesmark, vall, 
träda, äng, skyddszon), samt andel skogsmark, sjö och vattendrag.  

Andelen gräsmark har en övergripande positiv effekt på nattfjärilsdiversitet. Under 
enskilda månader är effekten av gräsmark positiv i juli och i augusti men svagt negativ i 
september.  

Studiens resultat visar att ekologiskt brukade gårdar har högre artantal och individantal 
än konventionellt brukade gårdar.  

Utkläckning av nattfjärilar från gräsmark visade sig vara svårstuderad med de fälltyper 
som var tillgängliga. Bättre fällor har testats under slutfasen av projektet.  

Arealen kortliggande vall (2-4 år) har en positiv effekt på antalet nattfjärilar i landskap 
med låg andel gräsmark. 

Projektet har visat att en stor mängd rödlistade och sällsynta nattfjärilsarter lever mitt i 
det jordbrukslandskap som litteraturen anger som artfattigt och utarmat. Den här 
kunskapen fanns inte tidigare i Sverige och väckte stor uppmärksamhet i media. 
Resultaten betonar vikten av att se jordbrukslandskapet som en synnerlig viktig miljö 
för Sveriges nattfjärilar. 
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1 Bakgrund 
1.1  Tidigare studier 
Efterkrigstidens utveckling av storskaliga och intensiva brukningsmetoder anges ofta 
som betydande hot mot den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet (se Robinson 
& Sutherland 2002). Många aspekter av ett intensivt jordbruk kan leda till en minskad 
biodiversitet, till exempel genom att olika arters tillgängliga habitat minskar eller 
fragmenteras (Benton et al. 2003), genom direkta och indirekta effekter av 
bekämpningsmedel (Wilson et al. 1999) eller genom utdikningar och andra åtgärder 
(Krebs et al. 1999).  

Ett sätt att motverka den här typen av negativa effekter är att erbjuda lantbrukare olika 
former av miljöstöd, det kanske mest kända är det till ekologisk produktion (Kleijn & 
Sutherland 2003). Miljöstöden har dock kritiserats för att inte leva upp till 
förväntningarna eftersom utvärderingar har visat att de ibland leder till ökad 
biodiversitet men ibland ej (Bengtsson et al. 2005; Kleijn et al. 2006). Nyckeln till att 
förstå vilka förutsättningar som leder till att miljöstöd blir framgångsrika har visat sig 
vara att se på hur de samverkar med yttre faktorer. Ekologisk odling kan till exempel 
påverka biodiversitet på helt olika sätt i fullåkersbygd jämfört med i mer småskaliga 
odlingslandskap (Rundlöf & Smith 2006). Valet av studieart eller artgrupp kan också 
påverka vilka effekter man får. Bengtsson et al. (2005) visade i en sammanfattande 
analys hur ekologisk odling kan leda till att vissa grupper ökar i antal eller diversitet 
medan andra förblir relativt opåverkade under samma omständigheter.  

En djurgrupp där effekter av brukningsåtgärder sällan utvärderats men där olika 
åtgärder skulle kunna ha kraftig påverkan är jordbrukslandskapets nattfjärilar. På senare 
tid har nattfjärilar blivit alltmer populära bland amatörentomologer och 
naturintresserade i allmänhet i takt med att lämplig bestämningslitteratur blivit 
tillgänglig. Redan tidigt fanns i Sverige de båda böckerna Nordens svärmare och 
spinnare (Gullander 1971a) och Nordens nattflyn (Gullander 1971b) men intresset för 
djuren var som regel begränsat till specialister. Numera finns väsentligt mer detaljerad 
bestämningslitteratur (Skou 1991; Manley 2008) och antalen nattfjärilsrapporter i 
observationsdatabaser som Artportalen [http://www.artportalen.se/bugs] ökar kraftigt. 
Då nattfjärilar ofta är nära knutna till specifika värdväxter (Skou 1991; Waring et al. 
2003) finns det stora möjligheter att de skulle bidra med viktig information om hur olika 
former av miljöstöd påverkar jordbrukslandskapets djurliv. Ytterligare en intressant 
möjlighet är att nattfjärilar tycks påverkas positivt av arealen gräsmark i landskapet 
(Tullgren 1929; Samnegård & Pettersson, opubl.). Arealen vall och gräsmarker 
förändras årligen i jordbrukslandskapet och det vore av stort intresse att kunna 
kvantifiera hur detta inverkar på individ- och artrikedom bland nattfjärilarna. 

Generellt sett är nattfjärilar en talrik del av djurvärlden som ändå är relativt förbisedd, 
kanske till stor del beroende att de inte alltid är så lätta att observera. Nattfjärilar är 
betydande herbivorer i många habitat (Waring et al. 2003), de spelar en stor roll som 
pollinatörer (Devoto et al. 2011) och är även en viktig födokälla för många fåglar och 
mindre däggdjur (Wickramasinghe et al. 2004). Nattfjärilar har relativt lokal utbredning 
och kort generationstid och har visat sig mycket lämpade som mått på biodiversitet i 
skogsmiljöer (Summerville & Crist 2004). Väsentligt mindre är känt om artrikedom i 
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jordbrukslandskapet, trots att flera nattfjärilsarter bland annat är svåra skadegörare på 
grödor (Hardee et al. 1999). I detta arbete har jag under säsongerna 2009 och 2010 
relaterat nattfjärilsdiversitet till markanvändning, markanvändningshistoria samt 
habitattillgång på ekologiska och konventionellt brukade gårdar i Skåne. Teknikerna för 
att göra detta utprovades framgångsrikt i en pilotstudie 2007 (Samnegård & Pettersson, 
opubl.). Resultaten från den tidigare studien pekade på kraftiga effekter av såväl 
brukningssätt och habitattillgång. Med det system nattfjärilarna erbjuder finns unika 
möjligheter att kombinera natur- och markvård genom att kvantifiera hur 
markanvändningsstrategier påverkar biologisk mångfald och därefter använda dessa 
resultat för att föreslå åtgärder som är gynnsamma för jordbrukslandskapets fauna. 

Studiens mål är att kvantifiera hur markanvändning och habitattillgång påverkar 
nattfjärils-diversiteten i ekologiska och konventionella odlingssystem över året. Arbetet 
ingår i Jordbruksverkets insatser för att ta fram ett underlag inför utvärderingar av 
miljöeffekter av ersättningarna för miljövänligt jordbruk (åtgärd 214) under 
landsbygdsprogrammet 2007-2013. För att utvärdera de kvalitativa effekterna av 
ersättningen till ekologiska produktionsformer behövs flera olika underlag. 
Undersökningen av nattfjärilar kan ge underlag för att bedöma om miljöersättningen till 
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1.2 Hypoteser 
 

 Följande hypoteser har undersökts i studien: 

- Individtätheten och artdiversiteten inom gruppen större nattfjärilar är 
högre på gårdar med ekologisk produktion än på konventionellt brukade 
gårdar. 

- Individtätheten och artdiversiteten inom gruppen större nattfjärilar ökar 
med andelen gräsmark i jordbrukslandskapet  

- Gräsmarker är den habitat från vilken det kläcks fram flest arter och 
högst individantal inom gruppen större nattfjärilar 

- Vallar med kort liggetid (2-4 år) i ett växtföljdsomlopp har betydelse för 
förekomsten av större nattfjärilar  

- Förekomsten av större nattfjärilar är beroende av hur länge en gräsmark 
har legat obearbetad 
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2 Metoder 
2.1 Gårdsnätverk 
Experimentet har varit uppbyggt som en parvis, landskapsbaserad design där valet av 
gårdar standardiserats med ett förvalt antal landskapsparametrar (Rundlöf & Smith 
2006, se nedan). Ett landskap i den här bemärkelsen definieras som en yta med radien 
1500 meter (motsvarande ca 707 ha). Styrkan i att lägga upp ett nätverk av denna typ är 
att man kan välja att fokusera på exempelvis en brukningsåtgärd eller annan faktor man 
vill undersöka och sedan välja ut landskapspar som skiljer sig åt i den egenskapen. Inom 
vartdera landskapet väljs därefter en lämplig gård ut och brukaren eller brukarna 
kontaktas för att säkerställa att det är möjligt att genomföra studien. Metoden används 
framgångsrikt vid vår avdelning och i en mängd andra forskargrupper (Wagner et al. 
2000; Clough et al. 2007). 

2.1.1 Urvalskriterier 

Av praktiska skäl begränsades projektet till att utföras i Skåne. Även om det vore en 
intressant utvidgning att genomföra studien i flera geografiska regioner var det 
nödvändigt att lokalerna var enkelt åtkomliga för att kunna sköta insamlande och tillsyn 
av fällor på ett effektivt sätt. Försökets samtliga landskap placerades i vad som brukar 
anses vara skånsk mellanbygd, dvs. zonen mellan den mer utpräglade fullåkersbygden i 
söder och det småskaliga odlingslandskapet i anslutning till de skånska åsarna 
(Emanuelsson et al. 1985). Försöksområdet sträckte sig från trakterna runt Söderåsen i 
nordväst ner till Tomelilla kommun och Österlenslätten i sydost.  

Valet att placera landskapen i mellanbygd gjordes för att kunna skapa en gradient av 
landskapspar där man täckte in allt från en liten andel gräsmark i landskapet, 
exempelvis i delar av Eslövs kommun, till områden där gräsmarker var mycket 
dominerande, exempelvis i Vombsänkan med omgivningar. 

Initialt valdes fjorton landskapspar ut (se 2.1.2), dessa reducerades därefter till tio par 
som bäst representerade de uppsatta kriterierna för att tas med i studien. Av de tio paren 
fick under försökets gång ett av de utvalda landskapsparen plockas bort då den 
ekologiska gården vi varit i kontakt med ställt om till konventionell odling efter ett 
ägarskifte. 

2.1.2 GIS-baserat urval 

Landskapen valdes ut med hjälp av ArcView 3.2 (ESRI 2000), digitala versionen av 
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250 000, Röda Kartan (Lantmäteriverket 2007), 
samt Jordbruksverkets geografiska databas över Sveriges jordbruksmark, Block-
databasen [http://www.sjv.se/amnesomraden/stod/blockdatabasen, 2007 års version] 

Landskapsparen valdes så att konventionell odling dominerade i det ena landskapet och 
ekologisk odling dominerade i det andra (e.g. Rundlöf & Smith 2006). Paren matchades 
inbördes med avseende på närhet (dvs. att de två landskapen i ett landskapspar skulle 
ligga nära varandra), medelskiftesstorlek, andel jordbruksmark, andel gräsmark 
(betesmark, vall, träda, äng, skyddszon), samt andel skogsmark, sjö och vattendrag.  
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Baserat på matchningen valdes landskapspar ut som representerade en gradient i andel 
gräsmark (betesmark, vall, träda, äng, skyddszon) för att därigenom undersöka vilken 
effekt denna landskapsparameter har på de studerade måtten på nattfjärilsdiversitet. 

Andelen kortliggande vall i landskapen har även den analyserats med GIS-metodik. 
Genom att gå igenom en fullständig uppsättning blockdata för de besökta gårdarna 
under perioden 2003-2010 har odlingshistorien för gårdarna kunnat återskapas. Ett 
mindre landskap (radie 500 m, centrerat på mittpunkterna för fällplacering) har använts 
för att studera effekten av kort- och långliggande vall i betesfällornas närhet. Valet av 
radien 500 m baserades på skattningar av större nattfjärilars hemområden i 
jordbrukslandskapet (Merckx et al. 2009).  

Block med inslag av vall söktes fram med grödkoderna 49-51, 59 och 86-87. 
Kortliggande vall identifierades som områden som kontinuerligt brukats som vall i 2-4 
säsonger fram till provtagningstillfällena. Långliggande vall identifierades som områden 
som brukats i mer än 4 säsonger fram till provtagningstillfällena. I analysen av 
kortliggande vall jämfört med långliggande gräsmarker slogs långliggande vall samman 
med betesmarker som brukats kontinuerligt på motsvarande sätt. Betesmarker söktes 
fram med grödkoderna 18, 52-54, 56, 92, 95-98. 

2.1.3  Förankring hos brukarna 

Under juni-juli 2009 kontaktades brukarna på samtliga de gårdar som valts ut i 
landskapsnätverket för att försäkra oss om att vi tilläts genomföra studien. Efter 
säsongen 2009 har alla gårdar fått tackbrev och en artlista med de nattfjärilar som hittats 
på gården, kompletterat med ett urval av bilder på dessa arter (se Bilaga 1 för ett 
exempel på brev till brukare).  

Under tredje inventeringsperioden 2010 upptäckte projektet en stark population av en 
mycket sällsynt nattfjärilsart i östra delen av gårdsnätverket (se nedan). Strecktecknat 
backfly, Agrochola lychnidis är rödlistat som RE (utdött) i senaste utgåvan av Sveriges 
rödlista (Gärdenfors 2010). Upptäckten fick stort genomslag i press, radio och tv. För 
att säkerställa att brukarna slapp oönskad uppmärksamhet hölls gårdsnätverkets 
koordinater hemliga. Lokalerna kommer att läggas in med relativt låg geografisk 
upplösning på Artportalen för att viss sekretess skall garanteras även i framtiden. 

2.2 Insamlingsmetodik 
2.2.1  Fällor 

Det finns flera framgångsrika sätt att inventera nattfjärilar (Waring 1994; Söderman 
1994), huvudsakligen baserat på två olika metoder: ljusfällor (Conrad et al. 2006; 
Franzén & Johannesson 2007; Merckx et al. 2009) och betesfällor (Varkonyi et al. 
2003; Pettersson & Franzén 2008). Ljusfällor är generellt mycket effektiva om lamp-
effekten är tillräcklig och fångar då ett brett spektrum av olika nattfjärilsfamiljer, 
inklusive arter som inte födosöker som adulter. Metoden är dock beroende av elförsörj-
ning och kompromisser man ofta tvingas till är att använda få fällor och/eller fällor med 
begränsad effektivitet (Waring 1994; Leinonen et al. 1998; se dock Merckx et al. 2009). 
På senare år har betesfällor därför fått allt större betydelse, särskilt i nordliga områden 
där fångsteffektiviteten hos ljusfällor reduceras sommartid på grund av relativt ljusa 
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sommarnätter (Süssenbach & Fiedler 1999; Varkonyi et al. 2003; Pettersson & Franzén 
2008). Nackdelarna med betesfällor är att de dels inte fångar tidigt under säsongen, som 
regel först en bit in i juni (Gunnarsson 2010), och dels att de inte fångar arter som inte 
födosöker som adulter eller som alternativt inte lockas av sockerbaserade beten. 
Feromonbaserade beten är en möjlighet att komma runt det senare problemet. Och är 
man intresserad av att arbeta med den art- och individmässigt dominerande gruppen 
nattflyn är betesfällor ett utmärkt val, från och med mitten av juni och framåt fungerar 
betesfällorna mycket bra, de kan placeras ut i relativt stora antal med liten arbetsinsats, 
och samlar in djur oberoende av väder. I detta projekt har betesfällor varit det naturliga 
valet. 

Den dominerande betesfällan är en modifierad variant av Jalas (1960) ljusfälla där 
nattfjärilar lockas till ett doftande bete som oftast är baserat på vin eller öl kombinerat 
med olika sockerarter (Pettersson & Franzén 2008, se 2.2.2). Modellen finns numera 
kommersiellt tillgänglig [http://www.viestipaino.fi/bait_trap/, Viestipaino Oy, Tampere, 
Finland]. Fångst med Jalas-fällor går till så att fällan hängs på ca 2 m höjd (Figur 1), 
lockbete fylls på i särskild behållare, insamlingsbehållaren fylls på med delar av 
äggkartong eller motsvarande för att ge möjlighet för nattfjärilarna att krypa i skydd och 
inte stressas av väder eller andra djur. Djuren bedövas med kloroform som avdunstar 
från en behållare fastsatt i fällan. Beroende på lång tid djuren är i fällan blir de antingen 
bedövade (ca en natts exponering) eller avlivade (>1 dygn beroende på väder). Mer 
detaljerad information om fällmetoden finns i Söderman (1994) och Pettersson & 
Franzén (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Betesfälla av Jalas-typ (Pettersson & Franzén 2008) på lokalen Klasaröd i Sjöbo kommun 

2.2.2 Beten 

Sockerbaserade beten fungerar bra som lockbete för många nattfjärilar men sällan tidigt 
på säsongen. Från midsommar och framåt fungerar de bra (Gunnarsson 2010), faktiskt 
genom större delen av vintern. En trolig anledning till att sockerbaserade beten fungerar 
först från midsommar och framåt är att motsvarande naturliga sockerförekomster 
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(exempelvis honungsdagg från bladlöss, frukt etc.) inte finns i någon större utsträckning 
förrän då. 

I detta projekt har jag använt mig av en modifierad variant av ölbaserade betesreceptet 
som beskrivs i Laaksonen et al. (2006) och Pettersson & Franzén (2008). Båda 
originalrecepten använder sig av starköl och har låtit blandningen jäsa i en vecka före 
användning. Här har jag utan märkbar försämring i fångsteffektivitet använt folköl (2,8 
volymprocent) och låtit betet jäsa ett dygn före användning. Betesreceptet finns som 
Bilaga 2. 

2.2.3 Kläckningsfällor 

Rekryteringsdelen av projektet, dvs. hur många nattfjärilar som kläcker fram från olika 
habitat, hade jag planerat att genomföra med en fälltyp som annars används för att 
kvantifiera skadedjur, som nattflyarterna Heliothis virescens och Helicoverpa zea 
(Blanco & Houston 2005) och andra djurgrupper (Funke 1971; Theenhaus & Schaefer 
1995). Enkelt beskrivet består kläckningsfällorna ("photoeclectors", Funke 1971; 
"emergence traps", Blanco & Houston 2005) av uppochner-vända nätstrutar med en 
känd bottenyta som sätts mot marken och som mynnar i en flaska där kläckta djur 
samlas. Olika designer prövades under 2009 och 2010 utan framgång för djurgruppen 
nattfjärilar. Den troliga orsaken är att bottenytan har varit för liten, djurgrupper med 
högre täthet i marken som exempelvis steklar och tvåvingar fångades effektivt, men inte 
nattfjärilar. Marklevande nattflylarver är aggregerade (Bruun 2002) och chansen att 
pricka rätt med fällor där standardbottenytan är 0,25 m2 blir dessvärre låg. Fällor med 
större bottenyta har framgångsrikt använts bland annat i tropikerna (Adis & Schubart 
1984) och en ny modell med åtta gånger så stor bottenyta (2 m2) blev kommersiellt 
tillgänglig under 2010 [http://entomology.org.uk/, B & S Entomological Services, UK]. 
Fällan är lovande men är än så länge bara testad i pilotförsök. 

2.2.4 Stickprovsdesign och strukturerad sampling 

Då både artsammansättning och populationstätheter varierar kraftigt över året och till 
viss del mellan år har projektet löpt över två flygsäsonger, 2009-2010 (Summerville & 
Crist 2004). betydelsen av detta betonades inte minst av att en av högsommarens 
dominerande nattflyarter, allmänt bandfly (Noctua pronuba) i södra Sverige i det 
närmaste uteblev från 2010 års säsong. Från att ha varit 2348 individer 2009 fanns 
endast 65 på samma lokaler 2010, en minskning med mer än 97 %.  
 
Design av gårdsnätverket och nödvändiga tillstånd var klart i juli 2009, första 
provtagningen skedde därför i augusti 2009, samma månad som ett tidigare projekt 
genomförts (Samnegård & Pettersson, opubl.) och samma provtagning upprepades i 
augusti 2010. Mellanårsjämförelsen blir därmed mellan augustivärden. 
 
Inomårsvariationen studerades med tre separata provtagningar under 2010: juli, augusti 
och september. Under försökets gång 2009-2010 kvantifierades effektiviteten hos 
sockerbaserade lockbeten över året (Gunnarsson 2010) och det visade sig då att 
lockbeten inte fångar tidigare än mitten-slutet av juni. Provtagningen fokuserades därför 
till tre fångster under juli-september. 
 
Inom varje lokal har fem fällor placerats ut med ca 100 m mellanrum. Exakta positioner 
för samtliga fällor har fastställts med GPS (Garmin 60 CSx, Garmin Sverige AB). 
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Fällorna har satts på ca 2 meters höjd, säkrats med linor för att inte röra sig i vinden. 
Fällorna lämnades på plats i fem dygn och samlades därefter in. Totalt har maximalt 
hälften av alla lokaler kunnat inventeras samtidigt på grund av det stora antal fällor som 
behövs. Provtagningen har därför skett som två block om fem respektive fyra gårdspar 
och pågått under en period om 10-12 dagar per provtagningsomgång. De inbördes 
ordningen mellan gårdsparen har slumpats ut.  
 
Insamlat material har tagits hem till Ekologiska Institutionen vid Lunds Universitet och 
förvarats i frysrum vid -18°C i väntan på artbestämning.  

2.3 Bestämning av material 
Insamlat material bestämdes så långt möjligt till art. Som bestämningslitteratur 
användes bland annat Skou (1991; 1984), Fajčík (1998), Skinner & Wilson (2009) och 
Manley (2008). För svårbestämda arter och svåridentifierat material användes 
stereolupp och vid behov konsulterades expertis (Markus Franzén, Zooekologiska 
avdelningen, Ekologiska institutionen, Lunds universitet). 

Ett mindre antal av arterna slogs samman till artpar då säker identifiering skulle ha krävt 
mikroskopanalys av genitalier. Dessa artpar är: Ljust hallonjordfly/hallonjordfly 
(Diarsia florida/rubi); Litet vitaxfly/vitaxfly (Mesapamea didyma/secalis); Stort busk-
fly/Afrikabuskfly (Amphipyra pyramidea/berbera). I övrigt har samtliga individer gått 
att identifiera. 

2.4 Statistisk metodik 
2.4.1 Övergripande analys 

Diversitetsmönster kan analyseras på olika sätt, dels som rena artantal eller individantal 
men också som olika varianter på index där art- och individantal skattas kombinerat 
(Magurran 2004; Magurran & McGill 2010). Den parvisa landskapsdesignen som 
använts i denna studie gör det möjligt att separera ut effekter på flera nivåer och detta 
arbete pågår till viss del fortfarande. Vidare har analysstrategin utvärderat data och 
slutsatser med hjälp av rarefaction-metoder som tar hänsyn till hur variation i antal 
fångade individer påverkar diversitetsmått (Gotelli & Colwell 2001; Chao et al. 2005; 
Magurran & McGill 2010). 

Totalantalet arter på de olika gårdarna vid provtagningarna skattades med ett index på 
den totala artrikedomen, Chao2, som beräknades för varje gård och provtagningstillfälle 
(bias-adjusted Chao2-estimators, [Chao 2005; Walther & Moore 2005]). Chao2 är en 
icke-parametrisk uppskattning av den totala artrikedomen på en lokal baserad på hur 
många av de funna arterna som är ovanliga, dvs som bara förekommer i en eller två 
fällor (Magurran 2004; Chao 2005). Det finns flera liknande index, men Chao2 har visat 
sig vara det som är mest allsidigt och det passar bra till studier som denna (Walther & 
Moore 2005).  Metoden gör det möjligt att med god säkerhet få en bild av det artantal 
som skulle uppnås på lokalen vid en fullständig inventering (Magurran 2004; Walther & 
Moore 2005).  
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Figur 2. Artrikedom uppdelad i alfa- och betadiversitet (Lande 1996; Wagner et al. 2000; Clough et al. 
2007; Anderson et al. 2011). I figuren finns fem stickprov på vardera två lokaler, alfadiversiteten räknas 
på fällnivå, betadiversitet inom lokalen räknas jämfört med lokalens medelvärde, betadiversitet mellan 
lokaler räknas jämfört med det övergripande medelvärdet. Denna partitionering av artdiversitet följer 
Landes metod (1996) och finns jämförd med andra mått på betadiversitet i Anderson et al. (2011). 
 

2.4.2 Analysmetodik, alfa- och betadiversitet 

Övergripande diversitetsmönster har analyserats med additiv partitionering i alfa- och 
betadiversitet (Figur 2., se även Lande 1996; Wagner et al. 2000; Clough et al. 2007; 
Anderson et al. 2011). För närvarande pågår en intensiv debatt angående hur man bäst 
definierar begreppet betadiversitet (Magurran & McGill 2010; Tuomisto 2010; 
Anderson et al. 2011). En stor mängd alternativa definitioner är i omlopp men det råder 
samstämmighet om att Landes metod (1996) är det bästa valet för parvisa, hierarkiska 
studier som exempelvis detta arbete (Anderson et al. 2011). 

2.4.3  Effektmodellering 

Resultaten har analyserats med mixed model ANCOVA där hänsyn tagits till den 
parvisa strukturen och förekomsten av upprepade replikat per lokal (Littell et al. 2006). 
Artdiversiteten har analyserats hierarkiskt (Lande 1996; Wagner et al. 2000; Clough et 
al. 2007; Fuentes-Montemayor et al. 2011) för att klargöra på vilka nivåer 
markanvändning, habitattillgång och brukningsmetoder påverkar nattfjärilars diversitet. 
Eftersom tidsaspekten påverkar kovariansstrukturen har även den inkluderats i 
analysmodellerna (Littell et al. 2006; Fuentes-Montemayor et al. 2011).  
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3 Resultat 
3.1  Landskapens egenskaper 
Arton landskap fördelade på nio landskapspar valdes ut (Tabell 1, Figur 3). I varje par 
dominerades det ena landskapet av ekologisk odling medan det andra dominerades av 
konventionell odling. Landskapens andel ekologiskt brukad mark var: 25,0 ± 5,7 % 
respektive 0,5 ± 0,1 % mätt på arealen jordbruksmark, och 20,6 ± 4,8 % respektive 0,4 
± 0,1 % mätt på landskapets hela yta.  

 

Tabell 1. Landskapsparametrar för de utvalda lokalerna. Landskapets radie = 1500 m. Inom varje 
landskap valdes en gård ut. Lokal anger lokalnamn; Typ anger dominerande brukningssätt, eko= 
ekologiskt, konv= konventionellt; Medelskifte anges i ha; Gräsmark omfattar betesmark, vall, träda, äng, 
skyddszon och anges i procent av landskapets totala areal. Kategorierna Årligen plöjt, Vall, Spannmål, 
Skog anges i procent av landskapets totala areal. 

Lokal Typ Par Medel-
skifte 

Gräs-
mark 

Årligen 
plöjt 

Vall Spann-
mål 

Skog 

Tvedöra eko 3 13,4 74 % 4 % 50 % 3 % 3 % 

Norregård konv 3 11,6 64 % 8 % 28 % 1 % 6 % 

Löberöd eko 4 4,5 35 % 45 % 21 % 40 % 7 % 

Högseröd konv 4 4,0 28 % 62 % 17 % 45 % 2 % 

Starrarp eko 5 3,4 62 % 29 % 49 % 24 % 2 % 

Östraby1 konv 5 2,7 52 % 34 % 40 % 29 % 3 % 

Klasaröd eko 7 3,3 51 % 35 % 40 % 34 % 2 % 

Klasaröd1 konv 7 3,8 50 % 36 % 38 % 30 % 6 % 

Tunby eko 9 3,2 35 % 53 % 23 % 36 % 0 % 

Spjutstorp2 konv 9 3,7 37 % 52 % 25 % 44 % 0 % 

Kungshult eko 10 5,1 21 % 57 % 19 % 35 % 10 % 

Ö Strö konv 10 6,1 16 % 62 % 9 % 40 % 4 % 

Värlinge eko 13 6,2 22 % 59 % 14 % 41 % 1 % 

Stabbarp konv 13 4,4 20 % 62 % 14 % 51 % 4 % 

Långaröd eko 14 6,0 27 % 24 % 24 % 18 % 36 % 

Pårup1 konv 14 7,4 30 % 31 % 18 % 28 % 26 % 

Grankarp eko 15 3,3 46 % 35 % 26 % 26 % 4 % 

Satsarp konv 15 2,9 44 % 36 % 22 % 30 % 14 % 
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Figur 3. Placering av de utvalda landskapen. Lokalpar 6 utgick på grund av ändrat brukningssätt efter 
ägarskifte (se 3.1.1). Lokalnamn och landskapsparametrar finns angivet i Tabell 1. 

 

3.2 Diversitetsmönster inom och mellan säsongerna 
3.2.1 Individrikedom i förhållande till andel gräsmark 

Mycket stora antal nattfjärilar noterades under båda säsongerna (Bilaga 3 & 4; Tabell 
B2 & B3). Intressant nog var artsammansättningen märkbart annorlunda augusti 2009 
jämfört med augusti 2010. En art som normalt dominerar i de flesta habitat under 
sommarmånaderna, allmänt bandfly, Noctua pronuba, saknades i det närmaste helt 
säsongen 2010. Trolig anledning till detta är att vintern 2009-2010 var ovanligt kall och 
snörik i Skåne. Det går dock inte att veta detta med säkerhet eftersom det inte finns 
långvariga övervakningsdata för nattfjärilar. Artportalen har visserligen tillgängliga 
data, men antalet rapportörer ökar stadigt varför det ännu är svårt att analysera trender 
på artnivå separat från den ökande rapportörbasen. Som jämförelse kan dock nämnas att 
Samnegård & Pettersson (opubl.) i en motsvarande studie fann i snitt 186 N. pronuba 
per lokal, 2009 fann jag i denna studie 130 individer per lokal och 2010 fann jag 4 
individer per lokal. 

Båda säsongerna indikerade ett positivt samband mellan antal nattfjärilsindivider och 
arealen gräsmark (Figur 4). Dock var spridningen i individantal mellan lokalerna 
betydande och resulterade i att den övergripande effekten av arealen gräsmark var 
ickesignifikant (mixed model ANCOVA, gräsmarksareal: F1,13.5<0,01; p=0,96) 
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Figur 4. Antal individer i augustiprovtagningen 2009 (vänster) och 2010 (höger). Gröna fyrkanter och 
heldragen linje betecknar ekologiskt brukade gårdar, svarta tecken och streckad linje markerar 
konventionellt brukade gårdar. 

Individrikedomen och artsammansättningen varierade tydligt inom säsongen 2010 (Bilaga 
3 & 4; Tabell B2 & B3, Figur 5). Relationen mellan individanatal och arealen gräsmark var 
tydlig i augusti men mindre tydlig i juli och september. Sammantaget över de tre 
månaderna var effekten av gräsmark icke-signifikant (mixed model ANCOVA, 
gräsmarksareal: F1,9.41=0,42; p=0,53) men sett på enskilda månader så visade sig 
augustieffekten genom en signifikant interaktion mellan arealen gräsmark och 
provtagningsmånad (mixed model ANCOVA, gräsmarksareal×månad: F2,247=4,11; 
p=0,018)  
 

 

Figur 5. Antal individer i juli- (vänster), augusti- (mitten), och septemberprovtagningen (höger) 2010. 
Gröna fyrkanter och heldragen linje betecknar ekologiskt brukade gårdar, svarta tecken och streckad linje 
markerar konventionellt brukade gårdar. Notera att skalorna är olika. 

 

3.2.2 Alfa- och betadiversitet i förhållande till andel gräsmark 

När alfa- och betadiversitet analyseras mellan och inom säsonger visar sig mönster som 
både är besvärliga och intressanta på samma gång. Besvärliga för att breddningen inom 
säsonger klart visar att sambanden med åtminstone den sammanslagna kovariaten 
”gräsmark” tycks skilja sig åt mellan juli, augusti och september, intressanta för att detta 
är den hittills bästa skattningen som existerar, troligen i världen, när det gäller samband 
mellan miljöparametrar och nattfjärilsdiversitet i jordbruksmark.  
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Figur 6. Alfa-diversitet (antal arter per fälla), beta-diversitet inom gårdar, beta-diversitet mellan gårdar 
under säsongerna 2009 & 2010. Gröna fyrkanter och heldragen linje betecknar ekologiskt brukade gårdar, 
svarta tecken och streckad linje markerar konventionellt brukade gårdar. Notera att skalorna är olika. 
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Figur 6. Alfa-diversitet (antal arter per fälla), beta-diversitet inom gårdar, beta-diversitet mellan gårdar 
under säsongerna 2009 & 2010. Gröna fyrkanter och heldragen linje betecknar ekologiskt brukade gårdar, 
svarta tecken och streckad linje markerar konventionellt brukade gårdar. Notera att skalorna är olika. 
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Variation i alfadiversitet mellan åren, dvs. artantalet per fälla, påverkades inte av 
arealen gräsmark (Figur 6, augusti 2009 jämfört med augusti 2010, mixed model 
ANCOVA, gräsmarksareal: F1,9.74=0,03; p=0,86). Det fanns heller inte någon 
övergripande skillnad i alfadiversitet mellan åren (Figur 6, mixed model ANCOVA, år: 
F1,158=0,13; p=0,72). När data analyserades inom åren var huvudeffekten av gräsmark ej 
signifikant (Figur 6, juli, augusti och september 2010, mixed model ANCOVA, 
gräsmarksareal: F1,7.6=0,01; p=0,92). Interaktionen mellan arealen gräsmark och 
provtagningsmånad var dock nära signifikant (mixed model ANCOVA, 
gräsmarksareal×månad: F2,247=2,74; p=0,066) vilket indikerar att nattfjärilarnas 
beroende av gräsmark förändras över säsongen.  

Beta-diversiteten inom gårdar är ett mått på heterogenitet inom lokalerna (se Figur 2). 
Den visade ej något samband med arealen gräsmark mellan åren (Figur 6, mixed model 
ANCOVA, gräsmarksareal: F1,9.5=0,08; p=0,78), däremot var skillnaden mellan år 
kraftigt signifikant (Figur 6, mixed model ANCOVA, år: F1,158=10,56; p=0,001). När 
data analyserades inom åren skiljde sig betadiversiteten inom gårdar kraftigt mellan 
olika månader (månad: F2,247=10,15; p<0,001), påverkades ej av arealen gräsmark (areal 
gräsmark: F1,15=0.16; p<0,70), men hade en mycket kraftig interaktion mellan arealen 
gräsmark och provtagningsmånad (gräsmarksareal×månad: F2,247=7,99; p<0,001), något 
som ytterligare betonar att nattfjärilarnas beroende av gräsmark förändras över 
säsongen.  

Betadiversitet mellan gårdar minskar med andel gräsmark i landskapet men trenden är ej 
signifikant, detta gäller både mellan (gräsmarksareal: F1,10.6=0,96; p=0,35) och inom år 
(gräsmarksareal: F1,7.38=0,21; p=0,66; gräsmarksareal×månad: F2,39.9=2,08; p=0,14). Det 
antydda negativa sambandet för betadiversitet mellan gårdar och arealen gräsmark kan 
tolkas som att ju mer gräsmark det finns i landskapet, desto mer enhetlig är 
nattfjärilsfaunan mellan gårdar. Skillnaden i betadiversitet mellan gårdar förändrades 
inte över tiden, varken mellan eller inom år (mellan år: F1,17<0,01; p=0,97; inom år: 
F2,39.9=2,61; p=0,086). 

Både juli- och septemberprovtagningarna visar andra mönster mellan arealen gräsmark 
och alfa- och betadiversitet. Septemberprovtagningen innehåller en del migrerande arter 
(Wood et al. 2009), exempelvis tandfly, Phlogophora meticulosa, kommatecknat 
jordfly, Agrotis ipsilon, och, inte minst, c-tecknat jordfly, Xestia c-nigrum (se Bilaga 4, 
Tabell B3). Detta skulle kunna påverka diversitetsmåtten genom att de rör sig över 
området utan att vara knutna till specifika habitat. 

3.3 Effekt av brukningssätt på nattfjärilsdiversitet 
När det gäller skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt brukade gårdar i 
individantal och artantal så är resultaten från de olika mätningarna samstämmiga: 
ekologiskt brukade gårdar hyser fler individer och arter nattfjärilar än konventionellt 
brukade gårdar.  

Antalet nattfjärilsindivider är högre på ekologiska gårdar både mellan och inom år 
(Figur 4 & 5; mellan år: F1,9.15=9,53; p=0,013; inom år: F1,8.30=7,39; p=0,026). Vidare är 
artantalet per fälla, dvs. alfadiversiteten, högre på ekologiska gårdar (Figur 6: mellan år: 
F1,8.87=5,99; p=0,037; inom år: F1,8.26=5,50; p=0,046).  
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Beta-diversiteten inom lokaler, dvs. hur mycket variation det finns mellan fällor på en 
gård, skiljer sig inte åt mellan ekologiskt och konventionellt brukade gårdar när man ser 
på effekten mellan år (Figur 6: mellan år: F1,9.12=2,79; p=0,13) eller inom en och samma 
säsong (Figur 6: inom år: F1,15=1,39; p=0,26).  

Även beta-diversiteten mellan lokaler påverkas av brukningssätt, dock på ett kanske lite 
oväntat sätt (Figur 6). När jämförelsen görs på årsbasis ses ingen skillnad i 
betadiversitet mellan lokaler (mellan år: F1,8=3,28; p=0,11), däremot visar en 
inomårsjämförelse tydligt att beta-diversiteten mellan lokaler är högre för 
konventionella gårdar (inom år: F1,41.2=6,06; p=0,018). Detta kan ses som ett mått på att 
skillnaden i nattfjärilsfauna mellan konventionella är större än skillnaden mellan olika 
ekologiskt brukade gårdar.  

Det är även värt att notera att ett flertal rödlistade arter förekom på både ekologiska och 
konventionella gårdar (Bilaga 3 & 4, Tabell B2 & B3). Av de sammanlagt 46 tillfällen 
då rödlistade eller sällsynta arter noterades på gårdarna fanns totalt 36 på ekologiskt 
brukade gårdar och 27 på konventionellt brukade gårdar, skillnaden mellan 
brukningssätten var ej signifikant (parvis t-test; t45=1,69; p=0,098). Antalsmässigt så 
fanns fler individer av rödlistade eller sällsynta arter på ekologiska gårdar än på 
konventionellt brukade gårdar (t45=2,07; p=0,044). 

3.4 Skattning av totalantal arter med Chao2-estimat 
Totalantalet arter på de olika gårdarna vid de olika provtagningstillfällena har även 
analyserats med hjälp av Chao2-estimat (bias-adjusted Chao2-estimators, Bilaga 3, 
Tabell B2 samt Bilaga 4, Tabell B3). Metoden gör det möjligt att uppskatta det artantal 
som skulle uppnås på lokalen vid en fullständig inventering. Det Chao2-skattade 
artantalet var högre på ekologiskt brukade gårdar än på konventionella (jämförelse 
mellan år: F1,8.87=6,33; p=0,033) men skillnaden var inte signifikant vid en 
inomårsjämförelse (inom år: F1,41.9<0,01; p=0,98) Arealen gräsmark var ej signifikant i 
mellanårsjämförelsen (mellan år: F1,10.3<0,01; p=0,97) men närmade sig signifikans när 
de olika månaderna jämföredes (inom år: F1,7.70=4,51; p=0,068). Interaktionen mellan 
arealen gräsmark och provtagningsmånad var kraftig (gräsmarksareal×månad: 
F2,40=7,67; p=0,002), och betonar alltså även genom detta skattade mått på diversitet att 
nattfjärilarnas beroende av gräsmark förändras över säsongen.  

3.5 Gräsmarker som kläckningsmiljöer 
Som nämnts under 2.2.3 var detta den del av försöket som inte fungerade som önskat. 
Fällorna som vi testade under större delen av säsongen 2009-2010 fångade tvåvingar 
och steklar men inte nattfjärilar. Efter att ha testat olika alternativ kom vi fram till att 
just fångstytan i kläckningsfällan var för liten för att effektivt fånga djur med 
aggregerad utbredning. En ytterligare komplikation är att kläckningsfällor traditionellt 
placeras permanent på en yta över säsongen. Vi kunde observera att detta är mindre 
lämpligt för arter som rör sig i markskiktet för att exempelvis hitta plats att förpuppa 
sig. Med en permanent placerad fälla av traditionell typ (Funke 1971; Theenhaus & 
Schaefer 1995) fångas endast de djur som redan befinner sig i fångstytan när fällan 
placeras där. Larver som kryper ned i markskiktet från omgivande vegetation för att 
förpuppa sig stängs ute från fångstytan eftersom den traditionella kläckningsfällan har 
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en kant runt om för att förhindra just immigration. Detta fångstsätt passar bra för 
insektsgrupper som finns i höga tätheter i marken eller som redan väntar på att kläckas 
när fällan sätts dit men sämre för gruppen nattfjärilar efter vad jag kommit fram till. På 
sommaren 2010 fick jag kontakt med en leverantör som tagit fram en ny kläckningsfälla 
(se 2.2.3). Denna nya typ påminner om en Malaisefälla (Malaise 1937), har fri 
immigration in till fångstytan och täcker en area av ca 2 m2. Dessvärre har jag hittills 
bara hunnit testa den i slutet av säsongen 2010 när de flesta arter redan kläckt ut.  

3.6 Effekter av vallens liggtid 
3.6.1 Övergripande effekt av liggtid 

I gårdsnätverket finns såväl områden med långvarigt liggande gräsmarker (exempelvis 
Tvedöra och Norregård, se Tabell 2) samt områden med relativt hög omsättning i 
vallareal (olika lokaler). Delvis har analysen av brukningshistorier för fällokalernas 
närområden visat att hypotes fyra och fem (se 1.2) är nära knutna till varandra. Det finns 
en varierande mängd kortliggande (2-4 år, N=39 block i undersökningen; 
medelareal±SE: 3,00±0,76 ha) vall inom både ekologiska och konventionellt brukade 
gårdar (Tabell 2). Snarare än att man hittar en gradient av olikåldriga vallar så finner 
man finner man två relativt enhetliga gräsmarkskategorier: långliggande gräsmarker (>4 
åriga vallar samt permanenta betesmarker, N=114 block i undersökningen; 
medelareal±SE: 3,51±0,49 ha) respektive kortliggande vallar. I många fall har en vall 
hunnit läggas om till exempelvis stråsäd innan nattfjärilsprojektet startade 2009 och då 
kommer den inte att komma med i någon av de båda gräsmarkskategorierna eftersom 
vår frågeställning fokuserar på en kontinuerlig brukningshistoria. Kopplingen mellan 
vallens liggtid och nattfjärilsdiversitet, både i form av individ- och artantal, ses därför 
tydligast genom att fokusera på jämförelse mellan de två kategorierna långliggande 
gräsmarker och kortliggande vallar (3.5.2). 
 
 
 
  Ekologiska (E) Konventionella (K) E & K 

 

Figur 7. Sambandet mellan arealen gräsmark i landskapet med 1500 m radie och kortliggande (2-4år, 
röda symboler, heldragen linje) vall respektive långliggande gräsmarker (>4 år, svarta symboler, streckad 
linje) i landskapet med 500 m radie som centrerats på fällokalernas mittpunkter. De två vänstra figurerna 
visar data för gårdar med ekologiskt respektive konventionellt brukningssätt. Den högra figuren visar 
totala arealen kort- och långliggande gräsmarker på ekologiska (gröna symboler, heldragen linje) och 
konventionella (svarta symboler, streckad linje) gårdar. Alla mått anges i hektar (ha). 
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röda symboler, heldragen linje) vall respektive långliggande gräsmarker (>4 år, svarta symboler, streckad 
linje) i landskapet med 500 m radie som centrerats på fällokalernas mittpunkter. De två vänstra figurerna 
visar data för gårdar med ekologiskt respektive konventionellt brukningssätt. Den högra figuren visar 
totala arealen kort- och långliggande gräsmarker på ekologiska (gröna symboler, heldragen linje) och 
konventionella (svarta symboler, streckad linje) gårdar. Alla mått anges i hektar (ha). 
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Tabell 2. Kortliggande vall och långliggade gräsmarker för de utvalda lokalerna. Kortliggande vall 
definieras som vall (grödkoder 49-51, 59 och 86-87 i Jordbruksverkets blockdatabas) med 2-4 års 
kontinuerlig brukningshistoria fram till projektstart 2009. Långliggande gräsmark definieras som vall 
eller betesmark med > 4 års kontinuerlig brukningshistoria fram till projektstart 2009 (grödkoder för vall 
som ovan, för betesmark: 18, 52-54, 56, 92, 95-98). Landskapets radie för denna analys = 500 m, 
centrerat runt de utplacerade fällornas mittpunkt. Lokal anger lokalnamn; Typ anger dominerande 
brukningssätt, eko= ekologiskt, konv= konventionellt; Vall 2-4 år samt Gräsmark >4år anges i hektar. För 
jämförelse anges även arealen gräsmark i det större landskapet (se Tabell 1). 

Lokal Typ Par Vall 
2-4 
år 

Gräs-
mark 
>4 år 

Andel 
korttids- 
vall 

Gräsmark i 
landskap med 1500 
m radie 

Tvedöra eko 3 0 61,2 0 % 524,0 
Norregård konv 3 0 59,2 0 % 455,9 
Löberöd eko 4 30,6 12,3 71,2 % 250,8 
Högseröd konv 4 0 8,9 0 % 197,0 
Starrarp eko 5 0 61,2 0 % 437,3 
Östraby1 konv 5 9,8 31,3 23,8 % 368,7 
Klasaröd eko 7 24,1 20,0 54,7 % 360,0 
Klasaröd1 konv 7 0 26,0 0 % 356,3 
Tunby eko 9 0,3 10,8 2,9 % 246,2 
Spjutstorp2 konv 9 12,0 13,2 47,5 % 261,6 
Kungshult eko 10 0,8 27,5 2,8 % 151,8 
Ö Strö konv 10 0,1 13,6 0,9 % 109,8 
Värlinge eko 13 7,0 15,9 30,6 % 156,8 
Stabbarp konv 13 0,6 0,9 41,7 % 144,6 
Långaröd eko 14 6,8 14,8 31,3 % 193,7 
Pårup1 konv 14 4,3 2,5 63,3 % 208,8 
Grankarp eko 15 13,6 25,8 34,5 % 327,2 
Satsarp konv 15 6,9 24,0 22,3 % 308,1 

 

3.6.2 Effekt av vall med kort (2-4 år) liggtid 

Effekten av vall med kort liggtid respektive längre liggtid analyserades på motsvarande 
sätt som huvudanalyserna (3.2 - 3.3) med den skillnaden att landskapen centrerades runt 
fällplaceringen och att en radie på 500 meter användes istället för en på 1500 meter. Det 
mindre landskapet valdes för att skatta vall-tillgången i ett område som kan anses 
motsvara större nattfjärilars hemområden (se Merckx et al. 2009). För att skatta 
påverkan av arealen vall på diversitetsmått på ett konservativt sätt och undvika upprepat 
testande av samma data som i 3.2 - 3.3 räknades effekten av vallens liggtid på 
fällmedelvärden per lokal. 
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Tabell 2 och Figur 7 illustrerar den komplexa bild som den kortliggande vallen utgör. 
Vissa gårdar har i princip enbart långliggande vallar och denna typ av gårdar finns i allt 
från landskap med liten total areal gräsmark till de som fullständigt domineras av 
gräsmarker. Ju större total areal gräsmark som finns i ett landskap, desto mindre roll 
spelar de tillfälliga vallarna (Figur 7.).  

När individrikedom analyseras mellan år visar det sig intressant nog att kortliggande 
vall har en positiv inverkan på nattfjärilarnas individantal i landskap med liten andel 
vall (mixed model ANCOVA med lång- och kortliggande gräsmarker som kovariater; 
korttidsvall: F1,2.19=21,70; p=0,036; långliggande gräsmarker: F1,2.20=0,89; p=0,44). 
Inom år syns inte denna effekt (korttidsvall: F1,16.7=0,15; p=0,70; långliggande 
gräsmarker: F1,16.4=0,06; p=0,82). 

För artrikedom finns ingen separat effekt av kortliggande vall och inte heller arealen 
långliggande gräsmark har någon påvisbar effekt (mellan år: korttidsvall: F1,7.83=0,35; 
p=0,57; långliggande gräsmarker: F1,7.95=0,11; p=0,75; inom år korttidsvall: F1,14.6=0,11; 
p=0,74; långliggande gräsmarker: F1,14.3<0,01; p=0,95). 

3.7  Jordbrukslandskapet som en refug för sällsynta 
nattfjärilar 

I detta arbete har en stor mängd sällsynta fjärilar upptäckts, både sådana som är 
rödlistade i 2010 års rödlista och andra arter som är sällsynta utan att vara rödlistade 
(för detaljer, se [http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/, Naturhistoriska Riksmuseets 
hemsida]). Det är troligen ingen överdrift att konstatera att detta arbete varit unikt 
såtillvida att det dokumenterat förekomsten av en mängd hotade och sällsynta arter i en 
miljö som tidigare setts som utarmad när det gäller nattfjärilar. De ovanliga arterna har 
påträffats i både konventionella och ekologiskt brukade gårdar (Bilaga 3 & 4, Tabell B2 
& B3). Visserligen fanns något fler individer av sällsynta på ekologiskt brukade gårdar 
(se 3.3) men ett flertal arter påträffades på båda typerna av gårdar.  
 
Jordbrukslandskapet har inte tidigare setts som en refug för hotade nattfjärilar men det 
är nu tydligt att det är mycket viktigt att se på det brukade landskapet på detta vis. Inte 
minst betonas det av återupptäckten av en betydande population av arten strecktecknat 
backfly, Agrochola lychnidis, som setts som utgången från den svenska faunan och är 
listad som nationellt utdöd i 2010 års rödlista (Gärdenfors 2010). 
 
  

4 Diskussion 
4.1 Effekter av brukningssätt 
Studien visar att både ekologiska och konventionella gårdar i Skånes mellanbygd hyser 
en imponerande artrikedom när det gäller nattfjärilar. Pilotprojektet som utfördes 2007 
(Samnegård & Pettersson, opubl.) antydde att det fanns en rik nattfjärilsfauna i denna 
typ av marker, men att det skulle röra sig om så många och så ovanliga arter var svårt 
att föreställa sig. När det gäller sällsynta och rödlistade arter hyser båda brukningssätten 
en stor mängd arter, antalsmässigt är det fler som finns i de ekologiskt brukade 
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gårdarna. Orsaken till detta kvarstår att undersöka. Försöket var inte designat för att 
knyta hotade arter till olika habitattyper utan detta kom som en oväntad och synnerligen 
trevlig överraskning. Traditionellt ses jordbrukslandskapet som en artfattig miljö 
(Summerville et al. 2004) men data här visar det tvärtom kan vara en mycket viktig 
miljö (se även Merckx et al. 2009; Fuentes-Montemayor et al. 2011). En intressant 
aspekt vore att följa gårdsnätverket ytterligare en säsong och då helst med tre 
provtagningar som 2010 för att kunna få säkra skattningar på hur stora och hur utbredda 
populationer det finns av det hotade arterna.  

Brukningssättets effekt på individtätheter, alfa- och betadiversitet under 2010 visade sig 
vara mer variabla än väntat. En tänkbar anledning till att flera normal dominerande arter 
kraschade med mer än 90 % mellan 2009 och 2010 kan vara den relativt snörika och 
stränga vintern 2009-2010 (se även 4.3). Som Figur 5 & 6 visar så varierar effekten av 
brukningssätt på olika diversitetsmått över säsongen. De högsta tätheterna av nattfjärilar 
observerades under augusti 2009 och augusti 2010 (och är jämförbara med tätheter i 
pilotförsöket 2007, Samnegård & Pettersson, opubl.).  

Ett starkt och övergripande resultat av projektet är att ekologisk odling är förknippat 
med såväl högre individantal som högre artantal. Analyserna var i stort sett 
samstämmiga när det gäller denna effekt, både när det gäller inräknade och uppskattade 
diversitetsmått (se 3.2 - 3.3 respektive 3.4). Liknande dataserier finns på ytterst få 
platser och dessa mönster är bland de första i sitt slag som dokumenterats på ett 
systematiskt och vetenskapligt sätt. 

Frågan är hur de här mönstren utvecklas över tiden samt hur graden av 
landskapskomplexitet inverkar på nattfjärilarnas antal och artrikedom. Denna studie har 
utförts i skånska mellanbygder med relativt enhetlig, mellanstor komplexitet. Det hade 
varit intressant att se vilken påverkan arealen gräsmark såväl som brukningssätt har i 
landskap med väsentligt högre, respektive lägre komplexitet. För dagfjärilar är det 
exempelvis känt att positiva effekter av ekologisk odling på art- och individrikedom 
framförallt visar sig i intensivt brukade, relativt homogena landskap (Rundlöf & Smith, 
2006; Rundlöf et al. 2008). Frågan är därför om nattfjärilar stämmer in i detta mönster 
och man därför kan förvänta sig ännu kraftigare effekter av brukningssätt i mer intensivt 
brukade bygder? Detta är en av de flera spännande frågeställningar som studiens resultat 
ger upphov till. 

4.2 Effekter av arealen gräsmarker 
När studien breddades till att omfatta tre provtagningar per säsong under det andra 
provtagningsåret uppträdde mönster som inte tidigare känts till. Den övergripande, 
direkta effekten av arealen gräsmark i landskapet blev väsentligt svagare när 
augustiprovtagningen kompletterades med provtagningar i juli och september. 
Sambandet mellan arealen gräsmark och individ- respektive artdiversitet är starkast i 
augusti. Mönstren ser dock annorlunda ut tidigare och senare på säsongen (se Figur 4-
6). 

Enbart vallareal i sig självt tycks ha ett mindre utpräglat inflytande på 
nattfjärilsdiversitet över dessa två säsonger än vad som sågs i pilotstudien 2007 
(Samnegård & Pettersson, opubl.). Pilotstudien utfördes som helhet i augusti och fann 
att vall hade den största förklaringsgraden när det gällde individ- och artdiversitet. I 
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artsammansättning och antal flygande nattfjärilar påminde 2007 om säsongen 2009. År 
2010 var däremot ett extremår på många sätt när det gäller Sveriges nattfjärilar, både 
när det gäller inflöde av vissa arter (exempelvis majsmott, Ostrinia nubilalis) men också 
när det gäller kraschande populationer av flera dominerande svenska arter (se 4.3). Ett 
starkt samband mellan nattfjärilsdiversitet och arealen gräsmark tycks dock finnas 
generellt i augustiprovtagningar. Mönstren i juli och september var svagare än i augusti, 
möjligen delvis beroende på att tätheterna då även är lägre (Figur 4-5), men det kan 
också vara så att nattfjärilarna rekryteras från olika habitat under olika delar av 
säsongen. Analysen av nattfjärilarnas inomårsvariation i antal och artsammansättning 
visade starka interaktioner mellan arealen gräsmark och hur många individer och arter 
man finner i jordbrukslandskapet. Med andra ord är det tydligt att nattfjärilarnas 
beroende av gräsmark förändras kraftigt över säsongen.  

Sammanfattningsvis spelar gräsmarker en viktig men tidsmässigt varierande roll för 
jordbrukslandskapets nattfjärilsfauna. Samspelet mellan rekrytering från olika habitat, 
varierande populationsnivåer och samvariation med viktiga habitat är ett spännande fält 
att gå vidare med. Helt klart är att de starka kopplingar mellan semipermanenta gräs-
marker och nattfjärilsförekomst som tidigt beskrevs av Tullgren (1929) tycks hålla väl 
vid en mer storskalig jämförelse. 

4.3 Mellan- och inomårsvariation 
Det är tydligt att man behöver mäta över flera säsonger för att förstå dynamiken hos 
många nattfjärilar. Ett antal av Sveriges arter har en flersäsongsdynamik (se Gullander 
1971a; Skou 1991) men även arter som kan tyckas dominanta i många år kan drabbas av 
en plötslig krasch så som var fallet med allmänt bandfly, Noctua pronuba, 2010. En 
trolig anledning till populationskraschen kan vara den hårda och snörika vintern 2009-
2010. Larver av allmänt bandfly är kända för att vara vinteraktiva (se Difonzo & Russell 
2010) och skulle kunna påverkas av ett vinterklimat som är strängare än normalt.  

Även andra arter som exempelvis artparet ljust hallonjordfly/hallonjordfly (Diarsia 
florida/rubi) minskade synnerligen kraftigt mellan 2009 och 2010, från 6189 individer i 
augusti 2009 till 186 i motsvarande period 2010, även det en minskning med 97 %. 
Samtidigt fanns lika höga antal av artparet litet vitaxfly/vitaxfly (Mesapamea 
didyma/secalis) under 2009 och 2010 (3667 respektive 3986 individer i augusti). Med 
andra ord är mellanårsvariationen i populationsstorlek enorm för vissa arter medan 
andra är relativt stabila. Med tanke på att nattfjärilar kan spela stor roll som herbivorer, 
pollinatörer men också som föda åt andra djur (Waring et al. 2003; Wickramasinghe et 
al. 2004; Devoto et al. 2011) och dessutom koloniserar sydligaste Sverige med i 
medeltal en ny art per år (Pettersson & Franzén 2011) så vore det värdefullt att följa 
populationsvariationer denna djurgrupp båden inom och mellan år. Liknande projekt i 
Storbritannien har visat sig mycket framgångsrika (Conrad et al. 2006; Chapman et al. 
2010). 

Den metodik jag använt här är begränsad till att användas först från och med mitten av 
juni eftersom sockerbaserade lockbeten inte lockar nattfjärilar tidigare än så 
(Gunnarsson 2010). Från midsommar och framåt är lockbeten mycket effektiva och 
fungerar bra till och med långt in på vintern. Däremot fungerar sockerbaserade 
lockbeten inte för att inventera den stora mängd nattflyn som är aktiva i samband med 
sälgens blomning. Dessa arter, bland annat ett flertal olika sälgflyn, Orthosia, är mycket 
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vanliga under april-maj. Den del jordbrukslandskapets biodiversitet som dessa arter 
bidrar med passar bäst för att inventera med ljusfällor (Waring 1994; Leinonen et al. 
1998). Hur vanliga de egentligen är, och till vilken del modernt bruk av Salix-arter i 
energiskogsodling påverkar deras antal och utbredningsmönster är för närvarande okänt 
och kanske en av de mest spännande kopplingarna mellan nya brukningsmetoder och 
biodiversitet. 

4.4 Kan korttidsvallar användas för att öka 
biodiversitet? 

Analysen av odlinghistoria i fällornas närhet gjorde det möjligt att separera effekten av 
kortliggande vallar (2-4 år) från mer långliggande vallar (>4 år samt permanenta och 
semipermanent betesmarker). Både när det gäller ekologiska och konventionella gårdar 
var sambandet mellan kort- och långliggande gräsmarker komplext (se Figur 7.) Det 
förekom ett flertal gårdar helt utan korttidsvall de senaste åren inom landskap med hög 
andel gräsmark men även flera gårdar utan korttidsvall i landskap med låg andel 
gräsmark.  

Intressant nog visade det sig att arealen kortliggande vall har en signifikant positiv 
inverkan på nattfjärilarnas individantal i landskap med liten andel vall. Med andra ord är 
det möjligt att gynna nattfjärilar antalsmässigt via en ökad areal korttidsvall i 
gräsmarksfattiga landskap. Detta är troligen den första gången denna effekt påvisats. 
Kolonisationshastigheten för kortliggande vallar är en intressant faktor i sammanhanget. 
Den är ännu okänd men skulle troligen gå att skatta med den nya typen av 
kläckningsfällor (se 4.6). 

4.5 Jordbrukslandskapet som refug för hotade arter 
Både konventionella och ekologiska gårdar har visat sig ha en stor betydelse för 
sällsynta arter av nattfjärilar. Nästa steg är nu att undersöka vilka landskapselement och 
miljöparametrar som är gynnsamma för dessa och andra arter nattfjärilar. Utmaningen 
de närmsta åren kommer vara att undersöka hur generella dessa mönster är, finns det 
exempelvis hotade nattfjärilsarter överallt i jordbrukslandskapet? Eller bara i vissa 
miljöer? Är de här arterna kanske inte hotade utan bara dåligt kända? Ökar eller minskar 
de? Vilka brukningsåtgärder påverkar dem? Hur gynnar, förvaltar och utvecklar man 
bäst de här förekomsterna av synnerligen ovanliga nattfjärilar mitt ibland oss? 

4.6 Utvärdering av kläckningshabitat – förslag på 
förbättrad metodik 

Som nämnts ovan under 3.4 så är det troligt att kläckningsfällor av den äldre typen som 
beskrivits av exempelvis Funke (1971), så kallade fotoeklektorer, framförallt passar för 
mindre insekter som finns i höga tätheter i markskiktet. Med den relativt begränsade 
area som dessa fällor täcker, normalt ¼ m2 så är chansen att finna nattflyn på väg att 
kläckas relativt liten, i synnerhet om immigration in i fällan förhindras genom en 
fällvägg som förankrats i jorden. Den nya typen av öppna, vertikala Malaisefälle-
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liknande kläckningsfällor som nu finns kommersiellt tillgängliga är en avsevärd 
förbättring och kommer att provas under året. 

4.7 Slutsatser 
Studien har visat samband mellan gräsmarksareal och olika aspekter av biodiversitet, 
den har visat kraftiga skillnader både inom och mellan år. Betydelsen av de olika 
faktorerna har analyserats med en parvis design som tar hänsyn till geografisk struktur i 
materialet såväl som skillnader i landskapsparametrar. Vi kan konstatera att: 1) 
ekologisk odling gynnar nattfjärilar både i form av högre individ- och artantal; 2) 
arealen gräsmark spelar stor roll för nattfjärilar under delar av sommarhalvåret, men 
beroendet av gräsmark förändras kraftigt över säsongen; 3) kortliggande vall kan gynna 
nattfjärilar i landskap med liten areal gräsmark; 4) det är viktigt att beakta mellan- och 
inomårsvariation i dessa system, dominerande arter kan nära nog försvinna så snabbt 
som på ett år; 5) jordbrukslandskapet är synnerligen betydelsefullt för många sällsynta 
nattfjärilsarter. 
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5 Tack 
Ett stort tack till alla som hjälpt till med design och utförande av experimentet: Henrik 
G. Smith, Maj Rundlöf, Markus Franzén, Ulrika Samnegård, Björn Gunnarsson, 
Elisabeth Arvidsson, Pernilla Borgström och Henrik Pettersson. Vidare ett stort tack till 
Jordbruksverket som finansierat studien, och slutligen ett mycket stor tack till alla 
lantbrukare som gett oss tillgång till sina marker! 
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Hej, 

 

Här kommer några rader från vårt nattfjärilsprojekt som arbetat på dina marker under 2009 och 2010. 
Årets säsong håller nu på att lida mot sitt slut i takt med att hösten går mot vinter, och vi är mycket 
tacksamma att du gett oss tillstånd att inventera dina nattfjärilar. 

Det har blivit många olika djur som vi funnit och vi skickar här en första lista på de olika nattfjärilsarter 
som vi hittat. Listan täcker in djuren från 2009 som nu alla är färdigbestämda och räknade. Jag skickar 
även med bilder på några av arterna som vi funnit på just dina marker. Hälften av djuren som inventerats 
under 2010 är också bestämda och kommer att komma som en egen lista när alla årets djur är räknade. 

Det vi funnit är att det finns väldigt många nattfjärilsarter i jordbrukslandskapet, många fler än vad man 
trott tidigare. Det verkar också vara så att det finns både fler djur och fler arter ju större andel gräsmarker 
det finns i landskapet. Detta är en av anledningarna till att Jordbruksverket varit intresserade av att 
finansiera verksamheten och kan spela en roll för hur man ska förstå var harmlösa eller rentav nyttiga 
nattfjärilar föredrar att hålla till men även vad som gynnar mer skadebetonade arter. 

Än en gång – stort tack för att vi fått arbeta på dina marker och jag hoppas att listan och bilderna kan vara 
av intresse. Undrar du över något så svarar jag gärna på frågor på e-post lars.pettersson@zooekol.lu.se eller 
tfn 046-222 3818 eller 070-611 63 45. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Lars Pettersson                           
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Här är de arterna vi hittade: 

 

 
Noctua pronuba 

    Catocala nupta 

Thalpophila matura 

 

 

 

        Xanthia icteritia
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Art
Acronicta auricoma 

Svenska namn
Allmänt aftonfly 

Acronicta rumicis Syreaftonfly
Agrotis segetum Sädesbroddfly 
Amphipoea fucosa Allmänt stamfly 
Amphipyra pyramidea Stort buskfly 
Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly 
Apamea monoglypha Stort ängsfly 
Catocala nupta Vinkelbandatordensfly 
Celaena leucostigma Sumpfly

Diarsia floria/rubi 
Ljust
hallonjordfly/hallonjordfly 

Discestra trifolii Klöverfly
Hydraecia micacea Potatisstamfly 
Lacanobia suasa Föränderligt lundfly 
Mesapamea didyma/secalis Litet vitaxfly/Vitaxfly 
Mesoligia furuncula Tvåfärgat ängsfly 
Noctua comes Leverbrunt bandfly 
Noctua interjecta Rödbrunt bandfly 
Noctua pronuba Allmänt bandfly 
Thalpophila matura Borstfly 
Xanthia icteritia Blekgult gulvingfly 
Xestia c-nigrum C-tecknat jordfly 
Xestia sexstrigata Tvärlinjerat jordfly 
Xestia xanthographa Gulfläckigt jordfly 
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Bilaga 2. Betesrecept 

Tabell B1. Det sockerbaserade bete som använts i försöket. Detta ölbaserade bete är en modifierad variant av 
beten som beskrivits av Laaksonen et al. (2006) och Pettersson & Franzén (2008). Utförligare beskrivning finns i 
stycke 3.2.2 

Bete Ingrediens
Folköl (2,8 volym%) 4,5 liter 
Melass 1 kg 
Honung 230 g 
Farinsocker 500 g 
Strösocker 1 kg 
Äpple 1 rivet 
Jäst 3 g 

Bilaga 3. Funna arter, 2009

Augusti 2009, sida 1
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1 Diarsia floria/rubi Ljust hallonjordfly/hallonjordfly 860 607 1316 660 149 268 64 83 258 11 399 330 325 365 8 25 219 242 6189
2 Mesapamea didyma/secalis Litet vitaxfly/Vitaxfly 72 134 253 292 223 222 350 288 229 115 136 55 75 107 14 8 568 526 3667
3 Noctua pronuba Allmänt bandfly 252 125 393 169 60 103 55 72 42 16 155 64 135 150 20 10 352 175 2348
4 Xestia xanthographa Gulfläckigt jordfly 50 224 13 10 4 1 4 1 4 56 9 11 4 4 395
5 Xestia c-nigrum C-tecknat jordfly 49 35 45 22 2 20 30 27 36 1 1 2 1 271
6 Noctua comes Leverbrunt bandfly 7 11 41 41 2 5 10 2 14 8 6 9 5 2 21 10 194
7 Agrotis segetum Sädesbroddfly 6 52 11 22 2 1 2 9 5 4 10 1 2 127
8 Mesoligia furuncula Tvåfärgat ängsfly 12 28 42 1 1 8 6 3 3 1 6 1 5 117
9 Amphipoea fucosa Allmänt stamfly 28 17 5 4 4 5 3 6 10 1 3 4 2 2 6 8 108
10 Noctua interjecta Rödbrunt bandfly R 2 7 3 10 6 4 2 1 1 1 6 12 4 4 1 11 1 76
11 Ochropleura plecta Litet jordfly 35 19 2 3 1 4 2 1 1 1 69
12 Celaena leucostigma Sumpfly 28 12 9 4 2 1 1 1 7 2 1 68
13 Hydraecia micacea Potatisstamfly 2 2 4 3 2 1 2 1 5 2 1 5 23 1 3 1 3 61
14 Amphipyra pyramidea Stort buskfly 7 1 3 2 4 4 2 4 2 22 5 56
15 Acronicta rumicis Syreaftonfly 10 17 2 2 1 4 3 5 2 1 1 2 3 1 54
16 Lacanobia suasa Föränderligt lundfly 2 7 7 3 1 5 5 5 3 2 4 8 2 54
17 Apamea monoglypha Stort ängsfly 1 1 3 5 2 5 2 3 1 8 3 4 4 9 51
18 Agrotis vestigialis Spårjordfly 24 24 48
19 Discestra trifolii Klöverfly 2 17 3 8 1 4 3 1 1 3 1 2 1 47
20 Xestia sexstrigata Tvärlinjerat jordfly 11 3 1 1 1 4 13 1 1 1 37
21 Amphipoea oculea Fläckat stamfly 33 1 1 35
22 Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly 4 3 5 5 1 1 4 1 5 29
23 Mythimna impura Brungult gräsfly 2 2 3 1 1 1 2 3 4 2 21
24 Noctua janthe Brunviolett bandfly 5 1 5 2 1 1 1 1 1 18
25 Thalpophila matura Borstfly 4 10 1 1 16
26 Polymixis polymita Grönbrunt klippfly 9 2 1 1 2 15
27 Apamea lithoxylaea Träfärgat ängsfly 1 3 1 1 1 2 6 15
28 Xestia baja Svartpunkterat jordfly 3 4 1 2 2 2 14
29 Cabera exanthemata Gulvit streckmätare 13 13
30 Acronicta auricoma Allmänt aftonfly 1 1 3 2 1 1 3 12
31 Hoplodrina ambigua Ljusringat lövfly R 6 3 1 2 12
32 Antitype chi Vitgrått klippfly 1 4 3 2 1 1 12
33 Mythimna ferrago Tegelrött gräsfly 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12
34 Catocala nupta Vinkelbandat ordensfly 4 1 1 1 3 1 11
35 Trachea atriplicis Mållfly 2 1 1 1 1 2 1 1 10
36 Cosmia trapezina Ockragult rovfly 2 1 1 1 2 2 9
37 Noctua fimbriata Bredbandat bandfly 2 2 2 3 9
38 Xestia rhomboidea Brunfläckigt jordfly 1 1 5 2 9
39 Xanthorhoe ferrugata Roströd fältmätare 1 1 1 1 4 8
40 Mythimna albipuncta Vitpunkterat gräsfly R 6 2 8
41 Cerapteryx graminis Allmänt gräsfly 3 1 1 1 1 1 8
42 Eulithis testata Violettgrå parkmätare 7 7
43 Mamestra brassicae Kålfly 3 2 1 1 7
44 Hypena proboscidalis Brunstreckat näbbfly 1 1 1 2 1 6
45 Autographa gamma Gammafly 1 1 4 6
46 Actinotia polyodon Tandat johannesörtfly 1 1 3 1 6
47 Euxoa tritici Vetejordfly 1 4 1 6
48 Scoliopteryx libatrix Flikfly 1 1 2 1 5
49 Euxoa nigricans Svartaktigt jordfly 1 1 2 1 5
50 Agrotis exclamationis Åkerjordfly 1 1 1 1 1 5
51 Idaea aversata Vinkelstreckad lövmätare 2 1 1 4
52 Epirrhoe alternata Förväxlad fältmätare 1 2 1 4
53 Dypterygia scabriuscula Brunsvart syrefly 1 1 2 4
54 Xanthia icteritia Blekgult gulvingfly 1 2 1 4
55 Eremobia ochroleuca Ockragult ängsfly 3 1 4
56 Lacanobia oleracea Grönsaksfly 1 1 2 4
57 Mythimna conigera Vitfläckat gräsfly 1 1 1 1 4
58 Mythimna pallens Halmgult gräsfly 1 1 2 4
59 Agrotis ipsilon Kommajordfly R 1 1 1 1 4
60 Lampropteryx suffumata Trekantsfläckad fältmätare 3 3
61 Phlogophora meticulosa Tandfly 1 1 1 3
62 Eugraphe sigma Rödkantat jordfly R 3 3
63 Thyatira batis Fläckig hallonspinnare 1 1 2
64 Tethea or Poppelblekmaskspinnare 1 1 2
65 Timandra comae Gul syremätare 1 1 2
66 Chloroclysta miata Grön fältmätare 1 1 2
67 Chloroclysta citrata Vitfläckad fältmätare 2 2
68 Hydriomena furcata Vattrad fältmätare 2 2
69 Catocala promissa Ekordensfly 1 1 2
70 Plusia festucae Gulbrunt metallfly 1 1 2
71 Apamea ophiogramma Halvbrunt ängsfly R 2 2
72 Archanara geminipuncta Tvillingfläckat rörfly R 1 1 2

A
ntal individer

Tabell B2. Funna arter i inventeringen: rödlistestatus 2010 (Gärdenfors, 2010; R anger övrig sällsynt art [http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/]); medelantal arter per fälla; medelantal arter individer per fälla; 
skattat totalantal arter på lokalen (bias-corrected Chao2 estimator; Chao, 2005).

R
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Bilaga 2. Betesrecept 

Tabell B1. Det sockerbaserade bete som använts i försöket. Detta ölbaserade bete är en modifierad variant av 
beten som beskrivits av Laaksonen et al. (2006) och Pettersson & Franzén (2008). Utförligare beskrivning finns i 
stycke 3.2.2 

Bete Ingrediens
Folköl (2,8 volym%) 4,5 liter 
Melass 1 kg 
Honung 230 g 
Farinsocker 500 g 
Strösocker 1 kg 
Äpple 1 rivet 
Jäst 3 g 

Bilaga 3. Funna arter, 2009
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1 Diarsia floria/rubi Ljust hallonjordfly/hallonjordfly 860 607 1316 660 149 268 64 83 258 11 399 330 325 365 8 25 219 242 6189
2 Mesapamea didyma/secalis Litet vitaxfly/Vitaxfly 72 134 253 292 223 222 350 288 229 115 136 55 75 107 14 8 568 526 3667
3 Noctua pronuba Allmänt bandfly 252 125 393 169 60 103 55 72 42 16 155 64 135 150 20 10 352 175 2348
4 Xestia xanthographa Gulfläckigt jordfly 50 224 13 10 4 1 4 1 4 56 9 11 4 4 395
5 Xestia c-nigrum C-tecknat jordfly 49 35 45 22 2 20 30 27 36 1 1 2 1 271
6 Noctua comes Leverbrunt bandfly 7 11 41 41 2 5 10 2 14 8 6 9 5 2 21 10 194
7 Agrotis segetum Sädesbroddfly 6 52 11 22 2 1 2 9 5 4 10 1 2 127
8 Mesoligia furuncula Tvåfärgat ängsfly 12 28 42 1 1 8 6 3 3 1 6 1 5 117
9 Amphipoea fucosa Allmänt stamfly 28 17 5 4 4 5 3 6 10 1 3 4 2 2 6 8 108
10 Noctua interjecta Rödbrunt bandfly R 2 7 3 10 6 4 2 1 1 1 6 12 4 4 1 11 1 76
11 Ochropleura plecta Litet jordfly 35 19 2 3 1 4 2 1 1 1 69
12 Celaena leucostigma Sumpfly 28 12 9 4 2 1 1 1 7 2 1 68
13 Hydraecia micacea Potatisstamfly 2 2 4 3 2 1 2 1 5 2 1 5 23 1 3 1 3 61
14 Amphipyra pyramidea Stort buskfly 7 1 3 2 4 4 2 4 2 22 5 56
15 Acronicta rumicis Syreaftonfly 10 17 2 2 1 4 3 5 2 1 1 2 3 1 54
16 Lacanobia suasa Föränderligt lundfly 2 7 7 3 1 5 5 5 3 2 4 8 2 54
17 Apamea monoglypha Stort ängsfly 1 1 3 5 2 5 2 3 1 8 3 4 4 9 51
18 Agrotis vestigialis Spårjordfly 24 24 48
19 Discestra trifolii Klöverfly 2 17 3 8 1 4 3 1 1 3 1 2 1 47
20 Xestia sexstrigata Tvärlinjerat jordfly 11 3 1 1 1 4 13 1 1 1 37
21 Amphipoea oculea Fläckat stamfly 33 1 1 35
22 Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly 4 3 5 5 1 1 4 1 5 29
23 Mythimna impura Brungult gräsfly 2 2 3 1 1 1 2 3 4 2 21
24 Noctua janthe Brunviolett bandfly 5 1 5 2 1 1 1 1 1 18
25 Thalpophila matura Borstfly 4 10 1 1 16
26 Polymixis polymita Grönbrunt klippfly 9 2 1 1 2 15
27 Apamea lithoxylaea Träfärgat ängsfly 1 3 1 1 1 2 6 15
28 Xestia baja Svartpunkterat jordfly 3 4 1 2 2 2 14
29 Cabera exanthemata Gulvit streckmätare 13 13
30 Acronicta auricoma Allmänt aftonfly 1 1 3 2 1 1 3 12
31 Hoplodrina ambigua Ljusringat lövfly R 6 3 1 2 12
32 Antitype chi Vitgrått klippfly 1 4 3 2 1 1 12
33 Mythimna ferrago Tegelrött gräsfly 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12
34 Catocala nupta Vinkelbandat ordensfly 4 1 1 1 3 1 11
35 Trachea atriplicis Mållfly 2 1 1 1 1 2 1 1 10
36 Cosmia trapezina Ockragult rovfly 2 1 1 1 2 2 9
37 Noctua fimbriata Bredbandat bandfly 2 2 2 3 9
38 Xestia rhomboidea Brunfläckigt jordfly 1 1 5 2 9
39 Xanthorhoe ferrugata Roströd fältmätare 1 1 1 1 4 8
40 Mythimna albipuncta Vitpunkterat gräsfly R 6 2 8
41 Cerapteryx graminis Allmänt gräsfly 3 1 1 1 1 1 8
42 Eulithis testata Violettgrå parkmätare 7 7
43 Mamestra brassicae Kålfly 3 2 1 1 7
44 Hypena proboscidalis Brunstreckat näbbfly 1 1 1 2 1 6
45 Autographa gamma Gammafly 1 1 4 6
46 Actinotia polyodon Tandat johannesörtfly 1 1 3 1 6
47 Euxoa tritici Vetejordfly 1 4 1 6
48 Scoliopteryx libatrix Flikfly 1 1 2 1 5
49 Euxoa nigricans Svartaktigt jordfly 1 1 2 1 5
50 Agrotis exclamationis Åkerjordfly 1 1 1 1 1 5
51 Idaea aversata Vinkelstreckad lövmätare 2 1 1 4
52 Epirrhoe alternata Förväxlad fältmätare 1 2 1 4
53 Dypterygia scabriuscula Brunsvart syrefly 1 1 2 4
54 Xanthia icteritia Blekgult gulvingfly 1 2 1 4
55 Eremobia ochroleuca Ockragult ängsfly 3 1 4
56 Lacanobia oleracea Grönsaksfly 1 1 2 4
57 Mythimna conigera Vitfläckat gräsfly 1 1 1 1 4
58 Mythimna pallens Halmgult gräsfly 1 1 2 4
59 Agrotis ipsilon Kommajordfly R 1 1 1 1 4
60 Lampropteryx suffumata Trekantsfläckad fältmätare 3 3
61 Phlogophora meticulosa Tandfly 1 1 1 3
62 Eugraphe sigma Rödkantat jordfly R 3 3
63 Thyatira batis Fläckig hallonspinnare 1 1 2
64 Tethea or Poppelblekmaskspinnare 1 1 2
65 Timandra comae Gul syremätare 1 1 2
66 Chloroclysta miata Grön fältmätare 1 1 2
67 Chloroclysta citrata Vitfläckad fältmätare 2 2
68 Hydriomena furcata Vattrad fältmätare 2 2
69 Catocala promissa Ekordensfly 1 1 2
70 Plusia festucae Gulbrunt metallfly 1 1 2
71 Apamea ophiogramma Halvbrunt ängsfly R 2 2
72 Archanara geminipuncta Tvillingfläckat rörfly R 1 1 2

A
ntal individer

Tabell B2. Funna arter i inventeringen: rödlistestatus 2010 (Gärdenfors, 2010; R anger övrig sällsynt art [http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/]); medelantal arter per fälla; medelantal arter individer per fälla; 
skattat totalantal arter på lokalen (bias-corrected Chao2 estimator; Chao, 2005).
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Augusti 2009, sida 2

Tvedöra

N
orregård

Löberöd

H
ögseröd

Starrarp

Ö
straby1

K
lasaröd

K
lasaröd1

Tunby

Spjutstorp2

K
ungshult

Ö
strö

Varlinge

Stabbarp

Långaröd

Parup

G
rankarp

Satsarp

Art Svenskt namn

eko

konv

eko

konv

eko

konv

eko

konv

eko

konv

eko

konv

eko

konv

eko

konv

eko

konv

73 Noctua janthina Violettgrått bandfly R 1 1 2
74 Eurois occulta Stort skogsfly 1 1 2
75 Naenia typica Gråribbat kvällsfly 1 1 2
76 Watsonalla binaria Eksikelvinge R 1 1
77 Cabera pusaria Snövit streckmätare 1 1
78 Camptogramma bilineata Gulvingad fältmätare 1 1
79 Ecliptopera silaceata Gråryggig fältmätare 1 1
80 Plemyria rubiginata Tvåfärgad fältmätare 1 1
81 Eupithecia succenturiata Gråbomalmätare 1 1
82 Craniophora ligustri Ligusterfly 1 1
83 Pyrrhia umbra Guldfly 1 1
84 Caradrina morpheus Brungult lövfly 1 1
85 Oligia strigilis Hundäxingsängsfly 1 1
86 Arenostola phragmitidis Vassrågfly R 1 1
87 Mythimna straminea Gråhalsat gräsfly 1 1
88 Tholera decimalis Vitribbat fältfly 1 1
89 Diarsia dahlii Dahls jordfly 1 1
90 Miltochrista miniata Rosenvinge R 1 1

Antal arter 49 46 43 30 26 26 18 18 21 14 23 35 31 29 12 9 41 26
Antal individer 1549 1406 2199 1281 473 646 515 477 569 166 774 648 644 732 64 52 1276 1001

Antal replikat 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Medelantal arter 10 9 9 6 5 5 5 4 5 3 5 7 6 6 2 2 8 5
Medelantal individer 310 281 440 256 95 129 129 95 142 33 155 130 129 146 13 10 255 200

Skattat totalt artantal (Chao2) 70 61 67 36 36 35 21 21 31 20 32 42 72 37 13 11 64 33

A
ntal individer
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Bilaga 4. Funna arter, 2010

Juli 2010, sida 1
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1 Agrotis exclamationis Åkerjordfly 23 13 111 42 22 71 53 113 153 62 8 83 9 1 2 766
2 Dypterygia scabriuscula Brunsvart syrefly 13 141 4 12 17 3 4 2 11 30 4 2 2 5 4 3 9 9 275
3 Oligia strigilis Hundäxingsängsfly 10 11 12 17 44 9 6 22 13 75 8 1 9 3 3 2 8 5 258
4 Oligia fasciuncula Rödgult ängsfly 62 53 4 5 69 2 2 3 2 5 3 10 7 2 1 12 2 244
5 Trachea atriplicis Mållfly 28 30 20 4 33 1 8 12 11 19 21 6 21 15 6 1 1 3 240
6 Tethea or Poppelblekmaskspinnare 1 5 13 30 6 15 4 2 12 2 3 33 12 1 6 2 147
7 Apamea monoglypha Stort ängsfly 4 2 10 20 3 4 9 26 11 6 9 1 105
8 Diarsia mendica Föränderligt jordfly 4 23 5 1 1 11 9 4 6 10 2 3 11 11 1 102
9 Agrotis clavis Barkfärgat jordfly 12 5 4 1 5 40 10 5 1 3 1 87
10 Apamea lithoxylaea Träfärgat ängsfly 8 23 4 1 2 31 2 6 3 2 82
11 Hoplodrina octogenaria Gulaktigt lövfly 1 20 1 18 3 1 5 10 2 1 62
12 Lacanobia oleracea Grönsaksfly 16 8 4 5 2 3 1 3 4 4 1 2 1 2 56
13 Graphiphora augur Spåmansjordfly 8 16 1 2 2 3 1 4 5 2 2 4 1 51
14 Apamea crenata Allmänt ängsfly 6 1 2 3 1 1 6 4 11 4 1 3 2 1 2 2 50
15 Charanyca trigrammica Streckfly 6 2 4 1 1 1 10 10 6 1 1 43
16 Melanchra pisi Ärtfly 2 3 11 6 4 1 1 1 1 1 5 3 39
17 Rusina ferruginea Mörkbrunt skuggfly 12 2 1 1 1 1 2 4 2 1 4 1 2 2 36
18 Habrosyne pyritoides Bandad hallonspinnare R 1 3 4 4 1 1 2 7 2 1 5 1 2 34
19 Apamea remissa Föränderligt ängsfly 3 21 1 2 1 2 2 1 33
20 Naenia typica Gråribbat kvällsfly 5 15 5 1 1 1 1 1 30
21 Xestia c-nigrum C-tecknat jordfly 1 2 1 1 2 5 6 6 3 1 28
22 Lacanobia thalassina Brunt lundfly 1 1 2 2 1 5 1 3 1 7 2 1 27
23 Mythimna pallens Halmgult gräsfly 2 1 1 7 3 6 3 3 26
24 Mythimna comma Kommatecknat gräsfly 3 1 2 1 3 3 8 2 1 24
25 Axylia putris Träfärgat jordfly 1 1 9 5 2 2 3 1 24
26 Mythimna ferrago Tegelrött gräsfly 2 4 5 1 1 1 3 3 2 22
27 Deilephila elpenor Allmän snabelsvärmare 6 3 1 1 1 1 1 3 1 1 19
28 Acronicta rumicis Syreaftonfly 3 1 2 3 1 1 2 4 17
29 Mythimna impura Brungult gräsfly 1 5 3 1 7 17
30 Craniophora ligustri Ligusterfly 2 2 1 1 2 1 6 1 16
31 Apamea unanimis Flenängsfly R 3 13 16
32 Acronicta leporina Vitt aftonfly 4 2 1 1 1 3 1 1 1 15
33 Acronicta aceris Lönnaftonfly 1 3 1 2 1 3 1 2 14
34 Hypena proboscidalis Brunstreckat näbbfly 1 2 6 3 2 14
35 Photedes minima Tuvängsfly 2 1 1 2 2 3 1 2 14
36 Diarsia florida/rubi Ljust hallonjordfly/hallonjordfly 1 1 3 1 4 1 2 1 14
37 Acronicta megacephala Storhuvat aftonfly 2 1 1 1 1 2 2 1 1 12
38 Apamea sordens Sädesängsfly 1 1 1 3 2 1 1 1 11
39 Deilephila porcellus Liten snabelsvärmare 7 2 1 10
40 Noctua pronuba Allmänt bandfly 1 1 1 2 2 1 1 9
41 Acronicta psi Psiaftonfly 2 1 1 2 1 7
42 Synanthedon formicaeformis Myrlik glasvinge R 1 3 1 1 6
43 Hydriomena furcata Vattrad fältmätare 1 3 1 1 6
44 Caradrina morpheus Brungult lövfly 1 2 1 1 1 6
45 Hoplodrina blanda Maskroslövfly 2 3 1 6
46 Mesapamea didyma/secalis Litet vitaxfly/Vitaxfly 2 1 1 1 1 6
47 Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly 3 1 2 6
48 Polia nebulosa Dimmigt lundfly 1 1 1 3 6
49 Agrotis segetum Sädesbroddfly 2 1 3 6
50 Ochropleura plecta Litet jordfly 1 1 1 1 1 5
51 Cossus cossus Vanlig träfjäril 1 1 1 1 4
52 Lacanobia w-latinum Ginstfly 1 1 2 4
53 Lacanobia suasa Föränderligt lundfly 1 1 1 1 4
54 Xestia triangulum Gråhalsat jordfly 1 1 2 4
55 Thyatira batis Fläckig hallonspinnare 1 1 1 3
56 Campaea margaritata Blekgrön halvmätare 1 1 1 3
57 Colostygia pectinataria Grönaktig fältmätare 1 2 3
58 Cosmia pyralina Brunrött rovfly R 3 3
59 Oligia versicolor Brokigt ängsfly NT 3 3
60 Synanthedon scoliaeformis Dolkstekellik glasvinge R 2 2
61 Ochropacha duplaris Björkblekmaskspinnare 1 1 2
62 Acronicta auricoma Allmänt aftonfly 1 1 2
63 Lygephila pastinum Helfläckat vickerfly 1 1 2
64 Scoliopteryx libatrix Flikfly 1 1 2
65 Hada plebeja Tandfläckigt lundfly 1 1 2
66 Heliophobus reticulata Vitribbat lundfly 1 1 2
67 Mythimna obsoleta Punkterat gräsfly R 1 1 2
68 Miltochrista miniata Rosenvinge R 2 2

A
ntal individer
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ödlista

Tabell B3. Funna arter i inventeringen: rödlistestatus 2010 (Gärdenfors, 2010; R anger övrig sällsynt art [http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/]); medelantal arter per fälla; medelantal arter individer 
per fälla; skattat totalantal arter på lokalen (bias-corrected Chao2 estimator; Chao, 2005).
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69 Lomaspilis marginata Liten fläckmätare 1 1
70 Macaria alternata Albågmätare 1 1
71 Timandra comae Gul syremätare 1 1
72 Idaea aversata Vinkelstreckad lövmätare 1 1
73 Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly 1 1
74 Autographa gamma Gammafly 1 1
75 Protodeltote pygarga Vitfläckat glansfly 1 1
76 Parastichtis ypsillon Tappfläckat augustifly R 1 1
77 Mniotype adusta Brunt ängsfly 1 1
78 Apamea lateritia Tegelrött ängsfly 1 1
79 Chortodes fluxa Rörstråfly R 1 1
80 Discestra trifolii Klöverfly 1 1
81 Lacanobia contigua Brokigt lundfly 1 1
82 Mamestra brassicae Kålfly 1 1
83 Cerapteryx graminis Allmänt gräsfly 1 1
84 Eriopygodes imbecilla Tjockhornsfly R 1 1
85 Xestia baja Svartpunkterat jordfly 1 1
86 Agrotis vestigialis Spårjordfly 1 1
87 Bena bicolorana Stort båtspinnarfly 1 1
88 Eilema lurideola Blygrå lavspinnare 1 1
89 Eucarta virgo Rosa jungfrufly R 1 1

Antal arter 26 27 43 42 36 13 28 31 34 37 39 34 40 24 22 14 18 17
Antal individer 208 334 273 312 269 38 132 142 265 449 197 88 214 98 52 35 74 39

Antal replikat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Medelantal arter 5 5 9 8 7 3 6 6 7 7 8 7 8 5 4 3 4 3
Medelantal individer 42 67 55 62 54 8 26 28 53 90 39 18 43 20 10 7 15 8

Skattat totalt artantal (Chao2) 40 49 53 50 57 32 51 56 44 56 52 43 56 43 38 21 23 21
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1 Mesapamea didyma/secalis Litet vitaxfly/Vitaxfly 201 215 650 609 278 163 222 286 402 92 127 97 154 34 65 4 133 254 3986
2 Apamea monoglypha Stort ängsfly 108 128 197 74 31 27 36 26 27 11 35 55 45 79 31 12 39 29 990
3 Mesoligia furuncula Tvåfärgat ängsfly 151 66 91 29 4 3 5 4 17 3 5 40 7 1 1 1 1 429
4 Discestra trifolii Klöverfly 50 168 32 13 2 1 4 25 9 17 5 5 3 334
5 Acronicta rumicis Syreaftonfly 62 41 6 3 26 10 33 18 5 11 3 2 7 3 7 23 12 272
6 Amphipoea fucosa Allmänt stamfly 186 38 2 3 1 2 12 2 1 3 1 2 253
7 Lacanobia oleracea Grönsaksfly 112 17 39 5 4 1 1 1 7 6 9 4 5 1 2 214
8 Mythimna ferrago Tegelrött gräsfly 10 11 30 15 3 3 2 4 1 16 19 39 24 13 4 6 9 209
9 Apamea lithoxylaea Träfärgat ängsfly 10 6 38 26 2 2 5 1 10 13 14 9 31 7 3 2 4 183

10 Diarsia florida/rubi Ljust hallonjordfly/hallonjordfly 4 3 25 2 33 28 13 7 11 6 1 1 13 19 166
11 Amphipoea oculea Fläckat stamfly 142 3 1 146
12 Mythimna impura Brungult gräsfly 38 6 10 8 3 5 3 1 1 2 28 2 5 2 18 2 2 136
13 Amphipyra pyramidea/berbera Stort buskfly/Afrikabuskfly 30 5 9 1 9 3 1 3 5 4 8 5 5 5 15 7 115
14 Agrotis exclamationis Åkerjordfly 9 12 22 11 1 3 3 2 1 9 4 7 4 8 1 5 102
15 Acronicta auricoma Allmänt aftonfly 9 3 5 4 8 2 3 3 3 2 3 2 2 3 14 7 10 6 89
16 Celaena leucostigma Sumpfly 63 9 1 1 1 1 76
17 Noctua pronuba Allmänt bandfly 4 4 5 2 7 9 2 5 2 1 3 1 4 1 12 3 65
18 Hypena proboscidalis Brunstreckat näbbfly 2 1 4 34 3 1 1 1 8 1 56
19 Hydriomena furcata Vattrad fältmätare 20 1 4 3 3 1 2 5 6 3 1 1 50
20 Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly 5 1 3 2 2 2 7 16 4 1 2 3 48
21 Euxoa tritici Vetejordfly 8 38 1 47
22 Trachea atriplicis Mållfly 3 6 6 1 1 2 2 5 11 6 1 1 1 46
23 Agrotis vestigialis Spårjordfly 4 38 2 44
24 Hoplodrina octogenaria Gulaktigt lövfly 5 3 5 4 1 1 1 5 4 2 1 1 1 2 36
25 Mythimna pallens Halmgult gräsfly 2 5 4 8 1 2 2 1 2 2 6 1 36
26 Thalpophila matura Borstfly 21 5 1 3 2 2 1 35
27 Noctua interjecta Rödbrunt bandfly R 2 8 4 4 5 5 1 1 1 1 1 33
28 Mythimna conigera Vitfläckat gräsfly 5 4 1 2 1 3 4 7 1 1 1 2 32
29 Ochropleura plecta Litet jordfly 12 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 32
30 Autographa gamma Gammafly 3 2 7 2 1 2 6 3 1 2 2 31
31 Xestia baja Svartpunkterat jordfly 1 4 6 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 29
32 Xestia xanthographa Gulfläckigt jordfly 4 1 5 4 1 2 7 3 2 29
33 Hoplodrina blanda Maskroslövfly 2 3 3 1 1 4 6 6 1 27
34 Naenia typica Gråribbat kvällsfly 3 8 4 4 3 3 1 1 27
35 Cosmia pyralina Brunrött rovfly 1 3 7 1 1 2 2 3 1 2 1 2 26
36 Lacanobia suasa Föränderligt lundfly 1 1 2 4 3 5 3 1 1 1 2 24
37 Cosmia trapezina Ockragult rovfly 6 2 3 1 2 1 2 3 1 21
38 Dypterygia scabriuscula Brunsvart syrefly 11 1 1 2 1 1 1 2 20
39 Polymixis polymita Grönbrunt klippfly R 6 3 1 6 2 2 20
40 Xestia sexstrigata Tvärlinjerat jordfly 5 1 2 3 2 2 3 1 19
41 Idaea aversata Vinkelstreckad lövmätare 2 1 9 1 1 1 2 1 18
42 Thyatira batis Fläckig hallonspinnare 1 1 3 6 3 1 15
43 Ligdia adustata Benvedsmätare 3 11 1 15
44 Apamea ophiogramma Halvbrunt ängsfly 2 1 2 4 1 2 1 1 14
45 Cerapteryx graminis Allmänt gräsfly 3 1 2 1 1 1 5 14
46 Noctua comes Leverbrunt bandfly 2 3 1 1 2 1 1 1 12
47 Actinotia polyodon Tandat johannesörtfly 1 1 4 3 1 1 11
48 Xestia rhomboidea Brunfläckigt jordfly 5 1 2 2 1 11
49 Parastichtis suspecta Rödflammigt backfly 5 1 1 1 1 1 10
50 Noctua janthe Brunviolett bandfly 1 4 1 1 1 2 10
51 Graphiphora augur Spåmansjordfly 1 2 1 3 3 10
52 Habrosyne pyritoides Bandad hallonspinnare R 2 1 1 2 2 1 9
53 Pyrrhia umbra Guldfly 2 4 1 2 9
54 Oligia strigilis Hundäxingsängsfly 1 3 1 2 1 1 9
55 Agrotis segetum Sädesbroddfly 3 1 1 1 1 1 8
56 Deilephila elpenor Allmän snabelsvärmare 1 1 1 1 1 1 1 7
57 Scoliopteryx libatrix Flikfly 3 1 1 1 1 7
58 Eremobia ochroleuca Ockragult ängsfly R 7 7
59 Hydraecia micacea Potatisstamfly 1 1 2 1 2 7
60 Ochropacha duplaris Björkblekmaskspinnare 6 6
61 Apamea lateritia Tegelrött ängsfly 2 2 1 5
62 Apamea scolopacina Gulhalsat ängsfly 1 1 1 1 1 5
63 Eurois occulta Stort skogsfly 1 1 1 2 5
64 Xestia triangulum Gråhalsat jordfly 3 2 5
65 Euxoa nigricans Svartaktigt jordfly 1 1 1 2 5
66 Agrotis clavis Barkfärgat jordfly 2 1 1 1 5
67 Bena bicolorana Stort båtspinnarfly 2 1 1 1 5
68 Geometra papilionaria Dagfjärilsmätare 3 1 4
69 Ecliptopera silaceata Gråryggig fältmätare 2 1 1 4
70 Plemyria rubiginata Tvåfärgad fältmätare 2 1 1 4
71 Catocala nupta Vinkelbandat ordensfly 1 1 1 1 4
72 Apamea remissa Föränderligt ängsfly 1 1 2 4
73 Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly 1 2 1 4
74 Eucarta virgo Rosa jungfrufly R 2 1 1 4
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75 Chiasmia clathrata Rutig buskmätare 2 1 3
76 Peribatodes rhomboidaria Fruktträdslavmätare 1 2 3
77 Xanthorhoe ferrugata Roströd fältmätare 1 2 3
78 Parastichtis ypsillon Tappfläckat augustifly R 1 1 1 3
79 Noctua fimbriata Bredbandat bandfly 1 1 1 3
80 Eilema lurideola Blygrå lavspinnare 3 3
81 Cabera exanthemata Gulvit streckmätare 1 1 2
82 Pelurga comitata Mållmätare 1 1 2
83 Acronicta aceris Lönnaftonfly 1 1 2
84 Acronicta leporina Vitt aftonfly 1 1 2
85 Acronicta megacephala Storhuvat aftonfly 1 1 2
86 Lygephila pastinum Helfläckat vickerfly 2 2
87 Caradrina morpheus Brungult lövfly 1 1 2
88 Phlogophora meticulosa Tandfly 1 1 2
89 Enargia paleacea Vinkelfly 2 2
90 Brachylomia viminalis Allmänt pilfly 2 2
91 Antitype chi Vitgrått klippfly 1 1 2
92 Oligia latruncula Rödskimrande ängsfly 2 2
93 Xestia c-nigrum C-tecknat jordfly 1 1 2
94 Amphipoea crinanensis Litet stamfly NT 2 2
95 Tethea or Poppelblekmaskspinnare 1 1
96 Watsonalla binaria Eksikelvinge R 1 1
97 Ematurga atomaria Allmän ängsmätare 1 1
98 Scopula ternata Blåbärslövmätare 1 1
99 Idaea straminata Enkel lövmätare 1 1
100 Scotopteryx chenopodiata Allmän backmätare 1 1
101 Epirrhoe alternata Förväxlad fältmätare 1 1
102 Camptogramma bilineata Gulvingad fältmätare 1 1
103 Anticlea badiata Brungul fältmätare 1 1
104 Cosmorhoe ocellata Ögonfläckad fältmätare 1 1
105 Rhinoprora chloerata Slånmalmätare 1 1
106 Acronicta psi Psiaftonfly 1 1
107 Catocala promissa Ekordensfly 1 1
108 Diachrysia chrysitis Grönglänsande metallfly 1 1
109 Abrostola triplasia Brungult nässelfly 1 1
110 Rusina ferruginea Mörkbrunt skuggfly 1 1
111 Ipimorpha subtusa Tvärkantat vecklarfly 1 1
112 Xanthia icteritia Blekgult gulvingfly 1 1
113 Apamea oblonga Jordgrått ängsfly 1 1
114 Oligia versicolor Brokigt ängsfly NT 1 1
115 Mesoligia literosa Strandängsfly 1 1
116 Photedes minima Tuvängsfly 1 1
117 Luperina testacea Gräsrotsfly 1 1
118 Archanara dissoluta Vassrörfly 1 1
119 Heliophobus reticulata Vitribbat lundfly 1 1
120 Mamestra brassicae Kålfly 1 1
121 Mythimna albipuncta Vitpunkterat gräsfly R 1 1
122 Mythimna comma Kommatecknat gräsfly 1 1
123 Axylia putris Träfärgat jordfly 1 1
124 Agrotis ipsilon Kommajordfly R 1 1
125 Pelosia muscerda Punkterad lavspinnare R 1 1

Antal arter 59 58 56 43 43 29 29 41 39 23 36 40 38 32 38 17 45 34
Antal individer 1344 898 1276 898 466 290 347 432 587 162 284 350 352 231 201 70 311 383

Antal replikat 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Medelantal arter 12 12 11 9 9 6 6 8 8 5 7 8 8 6 8 3 9 7
Medelantal individer 269 180 255 180 93 58 69 86 117 32 57 70 70 46 40 14 62 77

Skattat totalt artantal (Chao2) 73 88 63 62 57 34 47 30 51 30 44 65 42 50 47 24 73 49
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1 Xestia c-nigrum C-tecknat jordfly 25 29 23 4 30 40 16 14 8 27 34 1 23 20 47 4 18 3 366
2 Agrochola lota Rödstreckat backfly 55 3 16 1 4 4 3 3 8 128 5 10 7 99 2 2 350
3 Agrochola litura Kantfläckigt backfly 100 6 7 32 26 17 23 1 7 4 3 1 2 3 70 27 329
4 Agrochola lychnidis Strecktecknat backfly RE 3 174 144 321
5 Agrotis segetum Sädesbroddfly 9 27 4 6 4 7 3 8 21 30 1 2 4 1 1 9 1 138
6 Agrochola macilenta Lädergult backfly 6 1 8 2 3 4 4 19 3 6 9 19 33 4 4 125
7 Noctua pronuba Allmänt bandfly 7 5 11 2 3 9 1 1 6 8 2 6 6 8 2 4 7 88
8 Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly 1 1 1 3 4 1 11 4 5 13 6 12 16 3 81
9 Xanthia togata Violettbandat gulvingfly 4 1 6 1 18 1 2 2 22 4 2 7 1 71
10 Ammoconia caecimacula Grått höstfly 11 8 1 4 13 3 3 2 6 9 9 69
11 Phlogophora meticulosa Tandfly 1 3 4 3 2 3 11 4 6 4 2 1 4 48
12 Conistra vaccinii Lingonplattfly 1 7 1 1 3 4 8 2 2 11 1 41
13 Agrochola circellaris Tvärlinjerat backfly 3 1 2 1 1 2 1 3 3 10 2 1 1 4 4 39
14 Amphipyra pyramidea/berbera Stort buskfly/Afrikabuskfly 3 2 2 3 2 7 2 6 3 6 2 38
15 Agrochola helvola Gulrött backfly 1 1 1 7 5 15 30
16 Dryobotodes eremita Föränderligt ekfly R 10 1 3 1 1 1 3 1 2 23
17 Lithophane semibrunnea Askträfly R 1 1 1 3 2 2 4 2 16
18 Agrotis ipsilon Kommajordfly R 2 1 1 1 4 2 2 1 14
19 Hoplodrina ambigua Ljusringat lövfly R 3 1 8 1 13
20 Mythimna impura Brungult gräsfly 2 2 3 1 2 10
21 Xanthia aurago Mörkbandat gulvingfly 1 2 1 3 2 9
22 Xanthia icteritia Blekgult gulvingfly 1 2 1 1 1 1 1 8
23 Xanthia gilvago Ockragult gulvingfly NT 3 1 1 1 1 1 8
24 Catocala fraxini Blåbandat ordensfly 1 1 1 1 2 6
25 Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly 1 2 1 1 5
26 Lithophane furcifera Gaffeltecknat träfly 1 1 1 1 1 5
27 Dichonia aprilina Grönt ekfly 1 2 1 1 5
28 Mythimna albipuncta Vitpunkterat gräsfly R 2 3 5
29 Discestra trifolii Klöverfly 4 4
30 Catocala nupta Vinkelbandat ordensfly 1 1 1 3
31 Eupsilia transversa Trefläckigt vågfly 1 1 1 3
32 Xanthia ocellaris Ljusribbat gulvingfly R 2 2
33 Xanthia citrago Trestreckat gulvingfly R 2 2
34 Aporophyla lutulenta Kamsprötat puckelfly R 1 1 2
35 Lithophane socia Gråbrunt träfly 1 1 2
36 Xylena vetusta Mindre mantelfly 1 1 2
37 Blepharita satura Violettbrunt ängsfly 1 1 2
38 Hydraecia micacea Potatisstamfly 1 1 2
39 Lacanobia w-latinum Ginstfly 2 2
40 Mythimna pallens Halmgult gräsfly 2 2
41 Scoliopteryx libatrix Flikfly 1 1
42 Parastichtis ypsillon Tappfläckat augustifly R 1 1
43 Amphipoea fucosa Allmänt stamfly 1 1
44 Celaena leucostigma Sumpfly 1 1
45 Mamestra brassicae Kålfly 1 1
46 Axylia putris Träfärgat jordfly 1 1
47 Noctua comes Leverbrunt bandfly 1 1
48 Rhyacia simulans Gulgrått jordfly 1 1
49 Nycteola revayana Ekfotsläpare 1 1

Antal arter 17 19 17 12 19 20 11 17 10 24 18 11 16 18 16 20 23 10
Antal individer 239 94 94 28 102 139 51 78 214 262 113 182 89 77 122 200 158 56

Antal replikat 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Medelantal arter 3 4 3 2 4 4 2 3 3 5 4 2 3 4 3 4 5 2
Medelantal individer 48 19 19 6 20 28 10 16 54 52 23 36 18 15 24 40 32 11

Skattat totalt artantal (Chao2) 24 32 11 14 10 16 10 11 8 20 7 5 5 8 6 11 22 12
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