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Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Väddnätfjäril förekommer främst på öppna fuktiga marker med riklig förekomst av
ängsvädd, Succisa pratensis, larvens foderväxt. Habitatet innefattar olika kalkpåverkade biotoper som kantzoner kring vätar och öppna skogskärr, betad fuktig
ängsmark, klapperstensstränder, blekvätar, kraftledningsgator och hyggesmark
gärna nära bäckar och surdråg. Artens förekomst på fastlandet är nästan helt hänvisad till begränsade avsnitt av kraftledningsgator där värdväxten förekommer mer
rikligt. På Öland förekommer arten framförallt på fuktängar, med eller utan hävd.
Viktigt för arten är att lokalen bör vara så öppen att värdväxten inte skuggas av
omgivande träd och buskar.
Önskvärd naturlig stress och störning
Extensiv hävd är en förutsättning för att bibehålla flera av artens livsmiljöer. Värdväxten tål inte alltför hårt bete varför röjning eller extensivt bete är att föredra.
Utan hävd växer marken igen och förutsättningarna för arten försvinner. På kraftledningsgator är arten beroende av regelbundna röjningar och måttlig störning som
gynnar etableringen av ängsvädd, typ hjulspår av tillsyningsfordon.
Reproduktion och spridning
Honan placerar äggen i samling om cirka 50–200 stycken på ängsvädd. Larverna
lever sedan socialt i stora grupper och spinner spånadsväv runt värdväxten för att
skapa en skyddande miljö. Larverna har mycket höga krav på obruten solexponering under hela dagen men är samtidigt mycket känsliga för uttorkning under sommaren. Larverna tillväxer långsamt och övervintringen sker i larvstadiet. I norra
delen av utbredningsområdet övervintrar även en stor del av larverna ytterligare en
vinter. Under övervintringen är larverna beroende av kontinuerlig markfukt och är
relativt okänsliga för översvämning. Fjärilen flyger vanligen i juni.
Arten är mycket obenägen att sprida sig utanför sitt gynnsamma habitat men förflyttar sig inom sammanhållna gläntor och korridorer längs vattendrag, myrmark,
skogsbilvägar och kraftledningsgator. Enstaka individer, främst nykläckta, uppsöker nya habitat och kan då flyga över skogsridåer, dock förefaller bredare odlingsbygder eller större sjöar, större än 1 kilometer, utgöra oöverstigliga hinder.
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Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status och internationellt ansvar
• Sveriges rödlista 2010: Arten är klassad som Sårbar (VU).
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. B

Reg. K

Totalt

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

23

3

26

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

10 455
19 856
Dålig
Försämring

46
46
Gynnsam
Stabil

10 501
19 902

Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

45 - 75
150
Dålig
Försämring

4-6
5
Gynnsam
Stabil

49 - 81
160

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Otillräcklig
Försämring

Gynnsam
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Otillräcklig
Försämring

Gynnsam
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Dålig
Försämring

Gynnsam
Stabil

1

Reg. A

Enhet för artens population är antal 2x2 km-rutor.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
Populationen på Öland (kontinental och boreal region tillsammans) anses ha gynnsam bevarandestatus. På fastlandet och Gotland är bevarandestatusen dålig.
Referensvärdena har satts så att arten ska ha ett någorlunda sammanhållet utbredningsområde på fastlandet och att den svaga populationen på Gotland ska överleva
på lång sikt. Efter inventering på Gotland 2008 så har det visat sig att arten har ett
större förekomst- och utbredningsområde på Gotland än figur 1 visar.
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).

Figur 2. Gynnsamt utbredningsområde i Sverige.
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Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
• Det främsta hotet har historiskt varit upphörande hävd på extensivt betade
ängsmarker. Dessa marker kunde tidigare ofta ha betesrotation med perioder av betesfrist. Sedan dessa marker till stor del växt igen eller planterats
med skog, har tidigare metapopulationer brutits upp. På betade marker förekommer arten idag nästan bara på Öland.
• Idag är hotet ofta alltför hård och regelbunden beteshävd av kvarvarande
gynnsamma biotoper. Ängsvädd missgynnas av alltför hårt och kontinuerligt bete.
• Förändringar i markens fuktighetsförhållanden på grund av skogbilvägsdragning eller skydds-dikning kan helt förstöra möjligheterna till reproduktion på en lokal. Utdikning eller annan dränering av våtmarker som vätar och kärr har inneburit att lokala populationer har dött ut.
• Strandnära lokaler vid reglerade vattendrag och sjöar drabbas ofta av den
”omvända” vattenföringen med utebliven vårflod och högvatten under
sommaren, samt kan påverkas negativt av kortidsvariationerna i vattenstånd (dygnsvariation och veckovariation). Lokaler har helt spolierats på
grund av onaturliga sommarhögvatten i reglerade älvar.
• Idag förekommer väddnätfjäril på fastlandet framförallt på bredare kraftledningsgator med kärr, ytligt markvatten eller vid korsande mindre bäckar
samt i mer kalkrika trakter även på hyggen. Om inte ledningsgatorna buskröjs regelbundet beskuggas ängsväddplantorna allt för mycket för att passa
fjärilarna. Avsaknad av måttlig markstörning leder dessutom till att ängsvädden inte kan etablera sig. Det är i vissa områden osäkert om dessa förekomstytor är tillräckliga för artens långsiktiga överlevnad.
• Fragmentering av lämpliga livsmiljöer är ett stort hot då det har visat sig
att när fragmenteringen överskrider en kritisk gräns och delpopulationerna
i alltför hög grad isolerats från varandra är det endast en tidsfråga innan arten dör ut i ett helt område.
Bevarandeåtgärder
• Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
• Genomförandet av Åtgärdsprogram för väddnätfjäril.
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Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

• Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens
2

Utbredningsområdet för
väddnätfjäril ska vara minst
19 856 km2 i boreal region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Utbredningsområdet för
väddnätfjäril ska vara minst
46 km2 kontinental region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Mål – population

Nivå

Metod

Frekvens

Det ska finnas minst XX
individer av väddnätfjäril i
boreal region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av väddnätfjäril i
kontinental region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Väddnätfjäril ska finnas i
minst 150 2x2 km rutor i
boreal region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal 2x2 km
ställning av fynddata. rutor

Vart 6:e år

Väddnätfjäril ska finnas i
minst 5 2x2 km rutor i kontinental region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal 2x2 km
ställning av fynddata. rutor

Vart 6:e år

Det ska finnas minst 10
individer av väddnätfjäril på
lokalen YY / varje lokal för
arten.

Nationell /
Lokal

Aktivt eftersök av
erfarna entomologer.

Varje år i
varje trakt,
vart 3:e år
på varje
lokal.
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Mål – livsmiljö

Nivå
2

Det ska finnas minst XX km
lämplig livsmiljö (fuktängar
med ängsvädd) för väddnätfjäril i varje trakt för arten /
trakten YY.

Nationell /
Trakt

Metod
Uppföljning av naturtyperna.

Mått

Frekvens
2

Antal km

Vart 6:e år

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av populationsstorlek och livsmiljö vart 6:e år.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30
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