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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Väg & Miljö AB fick i uppdrag att utföra en riktad artinventering av dagfjärilar vid Väghyveln i sydvästra 

Östersund Detta med anledning av pågående detaljplanarbete inom området, där fyra femvåningshus 

planeras (Figur 1). Inventeringen fokuserade särskilt på arten violett guldvinge (Lycaena helle) eftersom 

lämpliga marker för arten noterats inom området. Vid inventeringen noterades sju fynd av violett guld-

vinge. Dessa fynd bestod av en flygande vuxen individ och flertalet ägg. Gräsmarkerna i området har 

stora likheter med de hävdade och solbelysta miljöer som historiskt varit vanliga i landskapet och som 

violett guldvinge nyttjar. 

Med anledning av fynden och områdets karaktär gjordes bedömningen att en artskyddsutredning och 

en utredning av kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) gällande violett guldvinge var nödvändig. Denna 

syftar till att bedöma huruvida den påverkan planen ger upphov till är av sådan grad att landskapets 

förekomst av livsmiljöer för violett guldvinge påverkas negativt. Om KEF bedöms påverkas negativt av 

detaljplanen innebär det att skyddsbestämmelser enligt 4 § artskyddsförordningen aktualiseras. Detta 

betyder i sin tur att dispens enligt 14 § artskyddsförordningen kommer att krävas för att detaljplanen 

ska kunna genomföras i sin nuvarande form. Om KEF bedöms kunna bibehållas eller påverkas positivt, 

eventuellt med hjälp av hänsynsåtgärder är praxis att någon dispens inte behövs.  

 

Figur 1. Karta över inventeringens fältstudieområde. 
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2 ARTENS UTBREDNING, EKOLOGI & HABITATKRAV 

Violett guldvinge (Lycaena helle) har idag en begränsad fö-

rekomst och är enbart känd från södra delarna av Härjeda-

len till Norrbotten, men även inom detta område har arten 

enbart glesa populationer. Artens tätaste förekomster finns 

i centrala delarna av Jämtland, och då särskilt runt Öster-

sund och Storsjön.  

Violett guldvinge är en liten dagfjäril med ett vingspann på 

22–26 millimeter. Hanen är på framvingens översida violett 

med svartbrunt smalt sömfält och avlånga svarta disk-

fläckar, ibland med en rad diffusa mörkare prickar och nå-

gon gulröd pudring i mitten. Bakvingens översida är över-

vägande svartbrun med violett skimmer centralt, samt ett 

utkantsband av fläckar som är bredare mot bakhörnet. Ho-

nan är övervägande svartbrun på översidan med två svarta 

fläckar i diskcellen och ett tvärband av svarta prickar utanför diskcellen på framvingen. Utbredningen av 

framvingens gulröda tvärband på yttre hälften och antalet violetta fläckar varierar. Bakvingen hos honan 

är övervägande gråbrun med gulrött utkantsband och några violetta fläckar innanför detta. Undersidan 

är grågul med orange ton på framvingarna, två distinkta svarta tvärband av prickar på yttre delen, disk-

fläckar och även prickar närmare vingroten. Båda vingarna har ett tydligt gulrött utkantsband som inåt 

är kantat av svarta och vita kantmånar (Figur 2).  Ägget hos arten som lägga på ormrot (Figur 3) är vitt 

och tillplattat kupolformigt med stora gropar (Figur 4). Larven är ljust gulgrön med en avbruten mörk-

grön rygglinje vid varje segmentgräns och på sidorna med otydliga, vågformiga mörkgröna linjer. Puppan 

är benvit med en rad svarta punkter i centrum av varje bakkroppssegment och på mellankroppens rygg 

samt har korta fina svarta streck på vingslidorna. 

Violett guldvinge ställer mycket specifika krav på sin livsmiljö. Arten är 

knuten till fuktiga och friska marker i form av soliga skogsgläntor, led-

ningsgator samt väg-, kärr- och myrkanter. De absolut viktigaste habita-

ten är dock ogödslade och hävdade ängs- och betesmarker. I regel före-

kommer arten på örtrika marker av ovanstående typer med rörligt och 

marknära grundvatten. Violett guldvinge kräver också god solinstrålning 

då dess larver enbart håller sig aktiva under relativt höga temperaturer. 

Arten ställer dock även krav på skydd från vind då de vuxna individerna 

är relativt dåliga flygare och inte tål vind särskilt väl. Slutligen kräver även 

arten en viss förekomst av sin värdväxt; ormrot (Bistorta vivipara) (Figur 

3). Ormrot är en liten ört som är konkurrenssvag mot högre växter och 

därför kräver regelbunden hävd av vegetationen för att hålla stabila fö-

rekomster. 

Fjärilen flyger i regel under en mycket kort tidsperiod som sträcker sig 

från mitten av maj till tre veckor in i juni. Denna period kan dock förskju-

tas beroende på väderlek, eftersom arten är mycket känslig för blåst, regn etc. I regel är perioden i juni 

den viktigaste flygtiden för arten.  

Figur 2. Violett guldvinge, hona. Pilen visar det ut-

kantsband med vita och svarta kantmånar som lig-

ger innanför det gulröda utkantsbandet. Foto: Klas 

Andersson 

 

Figur 3. Ormrot, värdväxt för lar-

ven till violett guldvinge. Foto Klas 

Andersson 
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Under den korta flygperioden hinner fjärilarna para sig och honorna lägger sedan sina ägg på blad av 

ormrot (Figur 3Fel! Hittar inte referenskälla.). Äggen placeras ett och ett på varje planta, och då enbart 

på de nedersta bladen. Av denna anledning kräver arten en gles och kortvuxen vegetation utan eller 

med endast en mindre mängd förna för att honorna skall komma åt att lägga äggen. Äggen kläcks efter 

cirka tio dagar, varpå larven sakta äter på ormrotsbladen fram till dess att den är redo att förpuppas.  

Violett guldvinge är i regel en områdeslojal art som 

enbart flyger korta sträckor. Trots detta visar nyli-

gen utförda studier att arten sprider sig längre än 

tidigare känt; uppemot 600 meter. Sannolikt är det 

dock mycket sällsynt att de flyger så långt. I den ak-

tuella studien var det endast en individ som note-

rades för en förflyttning om 600 meter. Medelför-

flyttningen i studien var 257 meter för honor re-

spektive 78 meter för hanar, medan medianen var 

172 meter för honor och 78 meter för hanar.  

För att arten ska kunna sprida sig i landskapet krävs 

att lämpliga lokaler är tätt sammanlänkade med re-

dan etablerade populationer. Bra år för arten kan 

majoriteten av lämpliga habitat inom ett område 

hysa förekomster av arten (subpopulationer). Un-

der sämre år blir förekomsterna i stället färre. 

Denna variation i antal och förekomst finns hos 

många fjärilsarter och kallas metapopulationsdyna-

mik, där olika mindre subpopulationer tillsammans 

utgör en större population (metapopulation). Vissa 

av subpopulationerna är av större vikt för artens fortlevnad inom ett område. Om de försvinner kan inte 

heller övriga subpopulationer klara sig, varför hela metapopulationen försvinner.  

Utifrån åtgärdsprogrammet för violett guldvinge, upprättat av Naturvårdsverket, görs bedömningen att 

violett guldvinge ställer följande krav på sin livsmiljö:  

✓ Hävdade ängs- eller betesmark, soliga skogsgläntor, ledningsgator eller väg-, kärr- eller myr-

kanter. 

✓ God förekomst av hävd eller annan intermediär störning. 

✓ Rörligt och ytnära markvatten som resulterar i frisk till fuktig mark. 

✓ Förekomst av värdväxten ormrot. 

✓ Avsaknad av förna i bottenskiktet. 

✓ Ogödslad eller annars näringsopåverkad mark. 

✓ Mycket god solinstrålning. 

✓ En mosaik av öppna, hävdade ytor samt skydd från vind i form av exempelvis sly eller buskage. 

✓ God förekomst av nektarresurser. 

Figur 4. Ägg av violett guldvinge på bladundersidan av orm-

rot. Foto: Klas Andersson 
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Figur 5 visar en relativt typisk lokal för violett 

guldvinge som är belägen i en ledningsgata 

öster om Torvalla, Östersund. Objektet löper 

från syd till norr och omges av skogsmark, vil-

ket ger skydd från den västdominerande vind 

som präglar Jämtland. Samtidigt ger objek-

tets sydliga exponering en god solinstrålning. 

Markfuktigheten är hög, och markskiktet hy-

ser en rik förekomst av blommande örter. 

Buskage bildar en mosaik av skyddade par-

tier och öppna områden med god solinstrål-

ning. Markfuktigheten, röjning och den 

magra marken i ledningsgatan förebygger att 

objektet växer igen. 

3 ARTENS SKYDD OCH HOT 

Violett guldvinge omfattas av lagstadgat skydd via fridlysning genom 4§ artskyddsförordningen 

(2007:845).  4§ Artskyddsförordningen lyder som följer:  

”I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning 

har markerats med N eller n är det förbjudet att: 

   1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

   2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningspe-

rioder, 

   3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.” 

Violett guldvinge anges även som starkt hotad (EN) enligt Rödlistade arter i Sverige 2020 utgiven av 

Artdatabanken. Under utgåvorna från 2015 och 2010 listades den också som starkt hotad. Arten listas i 

EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) under bilaga 2, vilket medför att det är en art som har 

ett särskilt starkt skydd både för individer och dess livsmiljöer. Arter som omfattas av bilaga 2 kräver att 

särskilda bevarandeområden (Special Area of Conservation, SAC) ska avsättas åt dem för att ingå i Natura 

2000-nätverket. I och med detta skydd och hotbild har Naturvårdsverket även låtit framta ett åtgärds-

program för att vägleda i skydd av arten under 2014.  

Violett guldvinge hotas främst av en förändring i markanvändning. Arten gynnas av småskaligt jordbruk 

och har historiskt sett haft en stor andel av sin population belägen inom fuktiga slåtterängar. I och med 

att jordbruket har lagts om i modern tid från småskaligt jordbruk till storskaligt jordbruk och att tradit-

ionell slåtter har ersatts av ensilageteknik har arten minskat kraftigt. Arten förekommer även i rikkärr 

och våtmarker, och många av dessa miljöer har minskat eller påverkats kraftigt av exploatering och dik-

ning.  

Eftersom violett guldvinge även är så pass platslojal och enbart sprider sig över korta sträckor är habi-

tatfragmentering och isolering av mindre metapopulationer en drivande kraft bakom artens fortsatta 

minskning.  

Figur 5. Bild av en lokal av violett guldvinge öster om Torvalla. Foto: 

Klas Andersson 
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4 FÖREKOMST INOM INVENTERINGSOMRÅDET 

Inventering av violett guldvinge utfördes vid två tillfällen. Vid det första besöket, den 10 juni 2022, var 

det soligt, kring 25 grader men något blåsigt. Vid detta tillfälle noterades en flygande vuxen individ. Drygt 

en vecka senare, den 21 juni, besöktes området igen. Då var något molnigt med en temperatur kring 20 

grader och svag vind. Vid detta tillfälle noterades sex ägg från violett guldvinge. Samtliga fynd var kon-

centrerade till den nordöstra delen av inventeringsområdet, se Figur 6. Inom hela området finns rikligt 

med värdväxten ormrot samt andra växter som kan fungera som nektarkälla för fjärilen.  

 

Figur 6. Karta över de fynd av violett guldvinge som noterats inom fältstudieområdet. 

Violett guldvinge lever i sammanlänkade subpopulationer som förflyttar sig från ett område till ett an-

nat, ibland från ett år till ett annat, beroende på rådande förhållanden. Huruvida fynden vid Väghyveln 

representerar en eller flera populationer är oklart men med tanke på att fynden var så koncentrerade 

till varandra handlar det troligtvis om en population. Det bör dock framhävas att fyndbilden är en ögon-

blicksbild av förhållandena under 2022. Inventeringar under andra år hade eventuellt gett ett an-

norlunda resultat, eftersom utbredningen varierar från år till år. Emellertid så har Väg & Miljö noterat 

att 2022 har varit ett relativt individrikt år för violett guldvinge, då vi funnit arten på flera platser och då 

i höga antal. Detta beror troligtvis på att de gynnsamma förhållandena under 2021 medförde en god 

produktion av ägg och larver för arten.  
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Kvaliteten på gräsmarkerna inom inven-

teringsområdet bedöms inom ett utpe-

kat delområde möta alla de krav violett 

gulvinge har på sin livsmiljö, se Tabell 1 

samt figur 9. Det finns gott om värdväx-

ten ormrot och andra nektarresurser i 

hela området. Det finns god solinstrål-

ning samt buskage och annan sly som ger 

skydd från vind (Figur 7). Viss variation 

finns dock, och därför bedöms vissa par-

tier vara mer värdefulla än andra. Bland 

annat bedöms den norra delen av inven-

teringsområdet vara något mindre lämp-

lig för arten (Figur 8). Här skuggar det lilla 

skogspartiet gräsmarkerna, vilket kan 

vara en orsak till att varken några fly-

gande individer eller ägg noterades från 

den här sidan. Även den södra delen, ner mot den lilla parkeringen, bedöms som mindre lämplig då 

detta område har betydligt torrare mark än övriga området. I detta område gjordes inte heller fynd av 

varken adulta fjärilar eller ägg.  

   

Figur 8. Gräsmarkerna i den norra delen av området.  Det lilla skogspartiet mellan industriområdet och befintligt bostadsom-

råde skuggar marken. Foto: Andrea Lindberg 

 

 

 

Figur 7. Bild från en av fyndplatserna. Som synes så är marken solbelyst 

med inslag av buskage/sly som bidrar till lä. Foto: Andrea Lindberg 
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 Tabell 1. Violett guldvinge har ett antal krav på sin livsmiljö, vilka i olika grad behöver uppfyllas för att arten ska kunna nyttja 

ett område. Nedan visas hur väl förhållandena inom utpekade gräsmarker överensstämmer med artens krav. För områdenas 

placering se figur 9. Bokstäverna under respektive delområde anger hur väl kriteriet uppfylls inom delområdet, där A innebär 

att det förekommer i hög grad och E att det inte förekommer alls.  

Habitatkrav Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5 

Hävdade ängs- eller 
betesmarker, soliga 
skogsgläntor, led-
ningsgator eller väg-, 
kärr- eller myrkanter 

C C C B B 

Rörligt och ytnära 
markvatten som re-
sulterar i frisk till fuk-
tig mark 

E E E C E 

Förekomst av värd-
växten ormrot 

B B C B B 

Avsaknad av förna i 
bottenskiktet 

B C C B B 

Ogödslad eller an-
nars näringsopåver-
kad mark 

C C D B C 

Mycket god solin-
strålning 

A A A A C 

En mosaik av öppna, 
hävdade ytor samt 
skydd från vind i 
form av exempelvis 
sly eller buskage 

C C D B E 

God förekomst av 
nektarresurser 

B A C A C 
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5 PÅVERKAN PÅ LANDSKAPETS KONTINUERLIGA EKOLOGISKA FUNKTION  

Som konstaterats förekommer violett guldvinge inom inventeringsområdet. Delområde 4 (Figur 9) be-

döms i dagsläget erbjuda lämpliga habitat för arten, dels på grund av den rikliga förekomsten av värd-

växten ormrot och goda nektarkällor, dels på grund av den vindreducerande effekten från den lilla skogs-

ridån, men även på grund god solinstrålning. Därtill finns flera områden som uppfyller flera parametrar 

(Tabell 1,Figur 9). 

Enligt detaljplanen kommer inget av dessa områden tas i anspråk. De fyra husen planeras byggas på den 

norra sidan av området (Figur 9). Det lilla skogspartiet ska enligt detaljplan stå kvar, således kommer 

den vidreducerande effekten behållas. Enligt denna utformning bör inte habitatkvaliteten påverkas i 

sådan omfattning att den kontinuerliga ekologiska funktionen för violett guldvinge äventyras. 

 

Figur 9. Karta över husplacering enligt detaljplan, fyndplatser för violett guldvinge och bedömda värdefulla habitat för violett 

guldvinge. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDERADE HÄNSYNSÅTGÄRDER 

Den exploatering som föreslås enligt detaljplanen bedöms inte vara av sådan omfattning att den konti-

nuerliga ekologiska funktionen för violett guldvinge äventyras. För att larven av violett guldvinge ska 

hålla sig aktiv krävs god solinstrålning och i dagsläget skuggar det lilla skogspartiet mellan industriområ-

det och befintligt bostadsområde marken efter hela den nordvästra sidan där de nya husen planeras 

byggas.  

Därmed bedöms det inte finnas någon anledning att föreslå specifika hänsynsåtgärder utifrån detaljpla-

nen, eftersom violett guldvinge inte tros finnas inom området för de planerade husen.  I underlaget till 

detaljplanen nämns dock att; ”Marken längs gata, på ca 5–10 m djup mot industriområdet upplevs som 

vildvuxen och eftersatt med sly och buskage.” Även om det inte nämns något om åtgärder för denna 

”vildvuxna” del i utkastet vill vi upplysa att det är en sådan miljö den violetta guldvingen trivs och att vi 

har pekat ut detta område som potentiellt habitat för fjärilen.  

Åtgärdsprogrammet för violett guldvinge pekar på att det i dagsläget saknas uppgifter för att arten eta-

blerar sig på nyöppnade områden om marken saknar hävdhistorik eller spår av hävdpräglad flora. I stäl-

let argumenterar programmet för att prioritera restaurering av tidigare välhävdade områden som fort-

farande hyser spår av hävdgynnad flora för att skapa nya livsmiljöer för violett guldvinge. I och med 

detta är det av vikt att även framöver fokusera på att bibehålla kvaliteten på befintliga livsmiljöer. Den 

skötsel som gräsmarkerna redan idag är föremål för bör alltså tillåtas att fortsätta. Dock bör det nämnas 

att vid det senare inventeringsbesöket den 21’a juni hade området klippts kraftigt längst några av trot-

toarerna (Figur 10). Detta är alltså ytor där det växer rikligt med värdväxten ormrot och det skedde under 

en tid då det fanns flera ägg inom området.  

 

      

 

 

  

Figur 10. Marken närmast trottoaren 

har blivit klippt. Foto: Andrea Lindberg 
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