
LOCKA FJÄRILAR TILL DIN TRÄDGÅRD
Vem vill inte njuta av en trädgård där även fjärilar och andra insekter trivs? Du 

kan göra mycket i din trädgård för att skapa välbesökta ”fjärilsrestauranger” vilket 
också ger dig en närmare naturupplevelse samt en bättre skörd av frukt och bär.

Trädgården har fått en allt viktigare roll i landskapet i och med att ängarna har blivit 
allt färre och jordbruket mer rationellt. I din trädgård kan du själv skapa gynnsamma 
miljöer som lockar till sig fjärilar, humlor och bin. 

Skapa en trädgård med en variation av växter, buskar och träd där det finns 
soliga öppna miljöer och lite mer skuggiga. Låt lite nässlor och tistlar växa i ett 
hörn, de är uppskattade av många fjärilslarver.

Satsa på en del svenska arter av växter i din trädgård då våra insekter har ut-
vecklats i samspel med lokala växtarter. Plocka exempelvis frön från vilda växer 
i trädgårdens omgivning.

Fjärilar har olika behov i olika levnadsstadier. Den fullvuxna fjärilen vill ha 
blommande växter som de kan suga nektar från medan fjärilens larv oftast 
bara lever av bladen på en specifik växt.

Bor du granne med en skog eller en hagmark? Miljön i trädgårdens närhet 
påverkar vilken sammansättning av arter som du kan locka till din träd-
gård.

Läs mer 
På baksidan finner du tips på växter till din trädgård samt 
information om hur du kan skapa en äng!

Vilda grannar, bok från Natuskyddsföreningen

Fjärilar i odlingslandskapet, skrift från Jordbruksverket

På vår hemsida kan du läsa mer om vårt arbete 
med kulturlanskapet
www.upplandsstiftelsen.se 



ATT SKAPA EN EGEN ÄNG
Här följer några råd om vad man kan göra på sin tomt för att få en 
blomsteräng full av fjärilar:

•	 Se ut en plats på tomten som är lämplig. Det bör vara en yta som 
inte gödslats på senare tid. Ett torrare parti i soligt syd- eller syd-
västläge kan vara bra, gärna nedanför en samling träd eller buskar, 
som dels kan skapa ett bryn, dels utgöra skydd mot nordanvinden.

•	 Röj bort träd och buskar på den blivande ängsytan, men spara 
gamlabuskar av exempelvis rosor och sälg.

•	 Slå en första gång med lie eller gräsklinga. Räfsa ihop gräset och 
den gamla förnan. Även kottar, barr och grenar är viktigt att få bort 
eftersom de göder och försurar marken. Efter denna första så kall-
lade fagning är det bara att vänta och se vilka örter som kommer 
första sommaren.

•	 Slå i fortsättningen ängen tidigast i augusti. Då hinner de flesta 
arterna blomma färdigt och sätta frö. Fjärilar, humlor och andra 
nektarsökande insekter, som på eftersommaren kan ha svårt att 
hitta föda, lockas också dit. Använd skärande verktyg som lie, 
slåtterbalk eller gräsklinga på röjsågen. Röjsnöre trasar sönder väx-
terna och bör undvikas. Låt gräset ligga kvar och torka några dagar 
så att fler frön kan trilla ur. Om det inte ska användas som hö bör 
materialet komposteras eller brännas.

•	 För att påskynda etableringen av ängsväxter kan man plocka frön 
från vilda växter i omgivningen och sprida ut på ängen. Lämpli-
ga växter kan vara kungsmynta, backtimjan, rödklint, åkervädd, 
jungfrulin, käringtand, backklöver, skogsklöver, natt och dag, 
korskovall, gullviva, samt ängs- eller höskallra.

EXEMPEL PÅ FJÄRILSVÄXTER
Träd och buskar
Svartaronia
Syrenbuddleja
Syren
Vinbär
Lind

Klätterväxter
Humle
Honungsros
Kaprifol

Perenner
Rödkvanne
Stjärnflocka
Rosenflockel
Vårkrage
Röd solhatt
Blå bolltistel
Isop
Höstvädd
Grekisk vädd
Kantnepeta
Kungsmynta
Temynta
Luktviol

Anueller
Ringblomma
Rosenskära
Solros
Tagetes
Jätteverbena

Vilda växter
Kärringtand
Klöver
Ängssyra
Ängsvädd
Gullviva
Nässlor
Svartkämpar
Smultron
Backtimjan


