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Inledning 
Fetörtsblåvinge, Scolitandides orion, är enligt den nationella rödlistan starkt hotad  

(EN) (Gärdenfors 2015).  Fjärilen omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram 

för hotade arter i Sverige. Åtgärdsprogrammet är giltigt under perioden 2011-2015, 

med en förlängning till 2016. Den enda tidigare kända lokalen i Bohuslän omfattas 

av denna rapport. Ett nytt åtgärdsprogram är under framtagande. 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Pro Natura utfört en inven-

tering av fetörtsblåvinge, Scolitantides orion, i ett område längs svenska kusten i 

Idefjorden, Strömstads kommun. Arten har sedan 2009 varit känd från ett mindre 

område i Krokstrand. Artens utbredning i området kring Krokstrand har inte varit 

utrett och ett första försök utfördes 2012 med en inventering i syfte att hitta nya 

lämpliga habitat. DÅ fokuserade man framförallt på sträckan längs kusten. Invente-

ringen 2012 resulterade i en redovisning av 15 lokaler som ansågs lämpliga med 

god tillgång på kärleksört och nektarväxter. Ytterligare en inventering utfördes 

2015 vilket resulterade i ett nytt utbredningsmönster för fetörtsblåvingen vid Krok-

strand. I branterna väster om Krokstrands hamn mot Björneröd och Krokstjärn 

identifierades två nya lokaler. Inventeringen gav indikationer på att här fanns en 

metapopulation från Krokstrand till Krokstjärn. Tidigare har man fokuserat på 

kuststräckan men de lokalerna kan i dagsläget ses som mindre betydande för artens 

utbredning i Idefjorden. Fjolårets inventering kunde inte utröna hur omfattande ut-

bredningen var i branterna varför en vidare undersökning utfördes 2016.  

Uppdraget 2016 omfattade dels att återinventera 14 av lokalerna som bedömdes 

lämpliga 2015 och dels att identifierade nya lokaler. Länsstyrelsen i Västra Göta-

lands län ansåg att fem av de nya lokalerna skulle identifieras inom ett hällmarks-

dominerat område kring Björneröd. 9 av dessa lokaler var också längs kusten. 
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Bakgrund 
 

Fetörtsblåvinge, Scolitantides orion, är en blåvingeart som förekommer i solvarma, 

öppna, gärna sydvända, hällmarksmiljöer. Arten utnyttjar i första hand kärleksört 

som värdväxt för ägg och larver. Tjärblomster och andra örter är också viktiga som 

nektarkällor för den vuxna fjärilen. Fetörtsblåvingen har historiskt varit utbredd i 

ett bälte från Oslofjorden i Norge genom Bohuslän, Västergötland, Östergötland 

och Sörmland/Uppland över till södra Finland. Idag finns i Sverige bara en hand-

full lokaler kvar – en i Bohuslän, ett förekomstområde vardera i Östergötland (Brå-

viken) och Södermanland samt en lokal i Stockholms skärgård. Lokalerna i Bohus-

län och Stockholms skärgård verkar hysa mindre populationer medan förekomst-

områdena i Östergötland och Södermanland verkar ha fungerande metapopulat-

ioner med fler individer. Dessa båda förekomstområden är därmed mycket viktiga 

för bevarande av arten i ett nationellt perspektiv. Efter 2015 och 2016 års invente-

ring i Krokstrand kan man anse att den nu kända populationen i Västra Götalands 

län är betydligt stabilare än man tidigare trott. 

 

Förekomst i Västra Götalands län  
Fetörtsblåvinge har uppträtt sporadiskt i Västra Götaland med fyndplatser i Melle-

rud, Dalsland 1929, och i mitten på 1900- talet vid en brant i centrala Uddevalla. 

Två exemplar påträffades också på Tjärnö 1964 utan några återfynd sedan dess. 

Enligt Artportalen finns äldre fynd vid Kärnsjön, Munkedals kommun. Fetörtsblå-

vingen har också noterats i Köpmannebro, Dalsland, 1969 men har ej återfunnits 

där heller. Äldre fynd finns från Halle- och Hunneberg men har eftersökts 2007 och 

2010 utan återfynd. På senare tid är det endast på lokalen i Krokstrand som arten 

har en återkommande förekomst i Västra Götalands län. Utbredningen i Krok-

strand, Strömstads kommun, har varit mycket begränsad. Fetörtsblåvinge var tidi-

gare endast noterad från hamnen i Krokstrand och vid Solvik, ett hus ca 300 m norr 

om hamnen. 2012 noterades också möjligen ägg från fetörtsblåvinge 13 km norrut 

vid Mossviken och ca 1.5 km söder om Krokstrand vid Strandhem. Samtliga kända 

lokaler vid Idefjorden har varit längs kusten. Fetörtsblåvingen har visserligen note-

rats vid upprepade tillfällen i Krokstrand men området i vilka fynd gjorts har varit 

begränsat. För att avgöra om arten förekommer inom ett större geografiskt område 

undersöktes 2015 området kring Krokstrand efter fler lämpliga habitat. Det var 

också viktigt att identifiera lokaler som med hjälp av restaurering kan bli lämpliga 

habitat för fetörtsblåvinge. Förslag på åtgärder och restaurering finns i Åtgärdspro-

grammet för fetörtsblåvinge. Nyckelfaktorer är optimal solexponering, vindskydd 

och andra värmerefugier som större block, klippor och skrevor. Vidare är god till-

gång på kärleksört samt nektarväxter av stor betydelse.  

2015 upptäcktes ett par lokaler inåt landet mot Björneröd. Utbredningsområdes 

tycks följa branterna väster om Krokstrand mot Björneröd. Söder om Björneröds 

gård stupar berget ner mot Krokstjärn. Här fann man en stark population 2015. 

Både ägg och flygande fjärilar noterades. I Krokstrand tycks fjärilen uppehålla sig i 

gamla nedlagda stenbrott. Igenväxningen av stenbrotten märks i varierande grad 

men denna är till övervägande del begränsad och långsam. Det uppmärksammades 
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också under inventeringen 2015 att det fanns fler ännu obesökta stenbrott i bran-

terna. Dessa ges ett särskilt fokus i denna rapport.  

För att förstå utbredningen och om populationsmönstret följer den metapopulat-

ionsstruktur fjärilen har i Östergötland och Södermanland bör hela branten under-

sökas. 2016 inventering fokuserade i första hand på att förstå utbredningen i bran-

terna mellan Krokstjärn och Krokstrand, men i brantområdet som helhet finns yt-

terligare miljöer som kan vara lämpliga att undersöka. 
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Metod 
 

Inventeringen 2016 omfattade dels ett återbesök på ett antal lokaler som också be-

söktes 2015. Lokaler längs med kusten inventerades med hjälp av båt. Ytterligare 

fem potentiella lokaler identifierades inom ett avgränsat område kring branterna 

vid Björneröd. Se karta 1 nedan. Dessa inventerades från land. 

 

 

Karta 1. Nuvarande kärnområde att undersöka i rött och lokaler att återinventera i lila.  

Karta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Kartanalys 
Identifiering av nya lokaler skedde dels inom den rödmarkerade cirkeln, karta 1, 

men också i brantmiljöer i dalgången mellan Krokstjärn och Krokstrand (mellan 

punkt 11 och 2, se bilaga 2 för mer detaljerad karta). För att identifiera nya lokaler 

bedömde vi att områden med glesa hällmarker eller områden som påvisar aktivitet 

liknande stenbrott är viktiga. De ska också finnas inom rimligt spridningsavstånd 

från den kända förekomsten i Krokstjärns branter. Ett par potentiella lokaler identi-

fierades norr om Björneröd. Ytterligare två lokaler bedömdes intressanta. De här 

lokalerna låg dock utanför den röda cirkeln men bedömdes ändå värda att besöka 

på grund av sitt läge längs med en bergsrygg som sträcker sig från kusten tvärs 

över fjorden där Norges kända lokal finns.  



6 

 

Fältarbete 
Inventeringen utfördes genom att räkna ägg på fetörtsblåvingens värdväxt kär-

leksört, efter fjärilens flygtid i slutet av maj till mitten av juni. Efter det kläcks lar-

ven och arten blir betydligt svårare att inventera. 

 

Följande noterades vid varje lokal: 

- Antal ägg på kärleksört 

- Antal flygande djur i den mån sådana ses 

- Antal stänglar av kärleksört 

- Mängd och arter av nektarväxter (de mest frekventa) 

- Bedömning av mikroklimat (notera förekomst av skrevor, gläntor 

mm värmerefuger) 

 

Återinventering av gamla lokaler från 2015 

De nio lokalerna längs med kusten besöktes med båt. Solvik och Krokstrands hamn 

besöktes med bil. Inventeringen utfördes den 7 och 8 juni av Ola Bengtsson och 

Fredrik Larsson.  

Inventering av nya lokaler 2016 

Först och främst undersöktes branterna mellan Krokstjärn och stenbrottet i Björ-

neröd. För att undersöka eventuell spridning av arten besöktes också tre lokaler 

norr om Björneröd och ytterligare en vid en ny bergsbrant norr om Älgsjön. Ett 

äldre stenbrott besöktes också vid Västgård, Ca 2,2 km rakt väster om Älgsjön. In-

ventering utfördes 7 och 8 juni. 
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Översiktlig beskrivning 
Idefjorden tycks ha ett gynnsamt lokalklimat för fetörtsblåvinge. Dels är de inre de-

larna av fjorden skyddade från de kraftiga vindar som trycker på från atlanten och 

dels är här ett starkt kuperat landskap. Flera bergsryggar sträcker sig i ost-västlig 

riktning med bergsbranter i söderlägen. Området i Krokstrand har en historia av 

stenbrytning som sträcker sig till slutet av 1800–talet. 1870 tog stenbrytningen fart 

i Krokstrand och sista aktiva stenbrottet togs ur bruk 1977. Från Krokstrands hamn 

och västerut sträcker sig en bergsbrant till Krokstjärn. Branten är ca 2 km lång och 

vetter mestadels åt SO. Längs bergsbranten finns tre större stenbrott, samtliga un-

dersöktes 2016. Stenbrotten med sina vertikala klippväggar och blockhav har både 

de makro- och mikrostrukturer som fetörtsblåvingen föredrar. Mikrostrukturer är 

små tillfälliga värmerefugier i form av block, bergväggar och klippskrevor som ger 

både solinstrålning och vindskydd. Förekomsten av mikrostrukturer i stenbrotten är 

ibland mycket stor. Nektarväxter är det betydligt färre av. Det är framförallt fibblor 

men det noterades också enstaka platser med tjärblomster och kattfot. Kärleksört 

noterades i stenbrotten men också i anslutande trädgårdar. Se vidare lokalbeskriv-

ningar för antal kärleksörter. 

 

Bild 1. Längs Idefjorden finns gott om branta, solvarma klippmiljöer både på den svenska och norska 

sidan. 

 

Idefjorden består av flera parallella bergsryggar som sträcker sig i SV-NO riktning. 

Flera av dessa ser lovande ut för fetörtsblåvinge. Varför arten bara finns vid Björ-

neröd kan ha att göra med den något rikare miljön som passar för kärleksört. 

Huruvida övriga branter är rikare vet man inte ännu. Stenbrott förekommer också 

ganska tätt i området. Detta skapar ännu bättre förutsättningar för fetörtsblåvingen 

att existera på ett landskapsperspektiv.  
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Beskrivning av tidigare undersökta lokaler som besökts 2016 
Lokalerna ligger längst med den svenska kusten av Idefjorden. De utgörs främst av 

flacka hällmarker bitvis omväxlande med partier av hällmarkstallskog. I brynlägen 

växer även örter som kärleksört och fibblor. Lokalerna är ofta vindexponerade och 

saknar för det mesta grusiga, blockiga miljöer där förpuppning kan ske. Kärleksört 

förekommer i relativt god omfattning på de flesta av de besökta lokalerna.  

 

Lokal 1 Strandhem  

Lokalen vid Strandhem ligger längst söder ut i fjorden och består av sprängsten och 

strandmiljöer intill bebyggelse och brygga. Här noterades ägg av fetörtsblåvinge 

2012 men inga fynd gjordes 2015 eller 2016. Däremot finns här mycket gott om 

kärleksört. Hela 953 stänglar noterades 2016. Lokalen kan säkert vara lämplig för 

fetörtsblåvinge under särskilt gynnsamma år. Här finns också tillgång på nektar-

växter, exempelvis trift, fibblor, kärringtand och gåsört. Låglänta delar av lokalen 

översvämmas sannolikt vissa vintrar men merparten av kärleksörten finns på lite 

högre belägna avsnitt. 

 

Lokal 2 Krokstrand  

Denna lokal ligger vid det gamla färjeläget. Området består dels av en grusplan 

med igenväxande ytor och stenskravel och dels av ett äldre industriområde. Den 

norra delen används som iläggningsplats och uppställningsplats för småbåtar. Ett 

ägg av fetörtsblåvinge noterades här 2012 på en kärleksört vid strandkanten. Inga 

ägg noterades 2015 men däremot noterades ett ägg av fetörtsblåvinge 2016. Kär-

leksört förekommer spritt i området och vissa är förekomsten riklig. 2016 noterades 

inte mindre än 1183 stänglar av kärleksört. Här finns också en hel del nektarväxter, 

främst ruderatväxter såsom lupin, röllika etc. Enligt artportalen noterades här fly-

gande individer både 2015 och 2016, något senare på säsongen än när invente-

ringen utfördes. Lokalen är belägen i ”mynningen” av den dalgång som sträcker sig 

in mot Krokstjärn och ingår i fetörtsblåvingens metapopulationssytem i området 

även om lokalen inte fungerar som reproduktionslokal varje år.  

Enligt boende i området översvämmas stora delar av den öppna grusplanen regel-

bundet (även om detta inte sker varje år). Därmed kan delar av lokalen vara olämp-

lig för fetörtsblåvingen, åtminstone vissa år.  

 

Lokal 3 och 4 Solvik 

Området delas upp i tre delar. Längst i söder finns ett relativt öppet hällmarksparti 

intill ett industriområde. Den mellersta delen består av hällmark intill ett hus, där 

hällmarken mer har karaktär av trädgård. Den norra delen utgörs av en mer naturlig 

hällmark med ett glest uppslag av bland annat tall. I området noterades ägg av 

fetörtsblåvinge 2012 och 2015. både söder och norr om huset. Flygande fjärilar no-

terades också 2015. 2016 noterades 10 ägg av fetörtsblåvinge i lokalens norra del i 

hällmarksmiljö. Också denna lokal ingår i fetörtsblåvingens metapopulationssy-

stem i dalgången mellan Krokstjärn och Krokstrand.  

Floran i övrigt är ganska artrik och här finns gott om nektarväxter. Värt att notera 

är att det växer kattfot i hällmarken norr om huset. 2015 noterades den lite ovanli-

gare fjärilen klöverblåvinge söder om huset. Denna art uppträder också på flera av 

fetörtsblåvingens lokaler vid Bråviken i Östergötland.  
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Bild 2. Hällmarker och ”trädgårdsmiljöer” vid Solvik där ca 10 ägg av fetörtsblåvinge noterades 

2016. 

 

Lokal 5 Bågen 

Denna lokal är belägen på en mindre men solvarm klippavsats där jordmånen är 

något rikare (om man nu kan tala om jordmån på en klipphylla!). Floran är örtrik 

med exempelvis gott om tjärblomster, svartbräken och backglim. Däremot före-

kommer inte kärleksört i några större mängder. 52 stänglar noterades 2016. Däre-

mot noterades inga fetörtsblåvingar eller ägg. Lokalen kan möjligen vara lämplig 

som temporär miljö för fetörtsblåvingen men lokalen ligger förhållandevis långt 

från kärnområdet vid Krokstrand/Krokstjärn.  

 

Lokal 6 Masthällan 

Lokalen vid Masthällan liknar i södra delen lokal 5 och består av en klippbrant med 

samma typ av örtrika vegetation. I den norra delen finns också klippbrantsmiljöer 

men av mindre örtrikt slag. Totalt noterades här 57 stänglar av kärleksört 2016. Lo-

kalen är dock brant och svårinventerad. 

Mellan lokal 5 och 6 finns dessutom liknande klipphyllemiljöer, också med örtrik 

vegetation. Här kan nämnas goda förekomster av tjärblomster, mandelblom, back-

glim, bergglim, hällebräken och stor blåklocka. Även här förekommer stänglar med 

kärleksört. Inga fetörtsblåvingar eller ägg noterades 2016. 

 

Lokal 7 Gamleberget 

Denna lokal är belägen på en udde som är ganska exponerad (både för solljus och 

vind) och som sticker ut en bit i vattnet. Här finns gott om kärleksört. 2016 notera-
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des 390 stänglar och många av dem är angripna av insekter. Nektarväxter, exem-

pelvis trift och fibblor, förekommer i begränsad omfattning. Den goda tillgången 

på kärleksört gör att lokalen eventuellt kan vara intressant för kringstrykande 

fetörtsblåvingar men exponeringsgraden begränsar värdet under kalla år. Lokalen 

ligger också relativt långt ifrån permanenta förekomster av fetörtsblåvinge, både på 

den norska och svenska sidan. Inga fetörtsblåvingar eller ägg noterades 2016. 

 

Lokal 8 Svindalen N 

Lokalen vid Svindalen utgörs av relativt branta stup eller flacka, men ganska vege-

tationsfattiga hällmarker. Vegetationen är generellt sparsam både avseende kär-

leksört och andra nektarväxter. 2016 noterades 179 stänglar av kärleksört samt en-

staka fibblor, ängsvädd, trift och gullris. Lokalen verkar mindre lämplig för fetörts-

blåvinge på grund av sparsmakad vegetation. Lokalen är dock belägen nära den 

norska lokalen vid Torpbukta som är belägen på andra sidan Idefjorden i nordostlig 

riktning. Inga fetörtsblåvingar eller ägg noterades 2016. 

 

Lokal 9 Näsemon 

Denna lokal består av en smal, bitvis NO-vettande, hällmarksstrand intill fritids-

husbebyggelse. Bitvis finns viss förekomster av gynnsamma stenstrukturer i söder-

läge. Framförallt längs strandkanten. Även denna lokal är relativt vegetationsfattig 

med relativt få nektarväxter. Kärleksört förekommer spritt i området och 2016 no-

terades 84 stänglar. Också denna lokal är relativt fattig både på kärleksört och 

nektarväxter men precis som lokal 8 ligger denna lokal nära den norska lokalen vid 

Torpbukta. Avståndet är här inte mer än 1,5 km över öppet vatten. Inga fetörtsblå-

vingar eller ägg noterades 2016. 

 

Lokal 10 Mossviken 

Lokalen vid Mossviken ligger i anslutning till en fritidsfastighet. Intill denna finns 

också berghällar med en del hällmarksvegetation. Kärleksört är relativt spridd i 

området och 2016 noterades 522 stänglar. Dessutom förekommer en hel del nektar-

växter, exempelvis tjärblomster och gråfibbla. 2012 noterades på denna lokal något 

som bedömdes vara ett äggskal av fetörtsblåvinge. Inga ägg eller fjärilar noterades 

dock här 2015 och 2016. Lokalen är med sin goda tillgång på både kärleksört och 

nektarväxter en potentiell miljö för fetörtsblåvinge men den ligger på långt avstånd 

från vad som verkar vara kärnområdet nere vid Krokstrand och Kroktjärn samt den 

Norska lokalen. 

Nya lokaler undersökta 2015 och 2016  
Under 2015 och 2016 koncentrerades merparten av sökandet efter nya lokaler till 

mellan Krokstrand och Krokstjärn då flygbildstolkning indikerat att lämpliga mil-

jöer för fetörsblåvingen skulle kunna finnas här. Eftersök påbörjades 2015 med 

fynd av nya lokaler för fetörtsblåvingen. Under 2016 inventerades området vid 

Krokstjärn återigen och hela branten får nu anses vara en population. Västerut av-

gränsas utbredningen av en dal och ett aktivt stenbrott. Bergsryggen sträcker sig se-

dan i östlig riktning med klippbranter. Vid Björneröd finns vad som bedöms vara 

tre dellokaler. En ny lokal ingår bland dessa (lokal 15). Området består av ett litet 

stenbrott och omkringliggande ruderatmarker. Lokal 13 bedömdes 2015 vara en 
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möjlig spridningskorridor, vilket i år visade sig även vara en reproduceringsplats. 

Ytterligare lokaler vid Björneröd är rika hällmarker, lokal 14, och ett större nedlagt 

stenbrott, lokal 12. Dessa lokaler utgör den centrala kärnan av Idefjordens nu kända 

utbredning av fetörtsblåvinge. 

Ytterligare punktinsatser gjordes också på andra potentiellt lämpliga lokaler men 

utan resultat (se kartor i bilaga 1 och 2). 

 

11-Krokstjärn 

Sweref99: 6545539, 294238 

Bergsbranten sträcker sig längs Krokstjärns norra strand. Den västra delen av bran-

ten är starkt påverkad av stenbrytning. Det var också här fetörtsblåvingen påträffa-

des. Området är ca 100 m högt från strandkanten till brantens topp och ca 200 m 

lång. Branten fortsätter ca 150 m österut men den östra delen bedömdes mindre 

lämpad som habitat för fetörtsblåvinge. 

 

 

Bild 3. Fetörtsblåvinge vid lokal 11, Krokstjärn. 

 

Nedanför branten vid Kroktjärns strand finns en hamnliknande konstruktion. Här 

noterades både adulta fetörtsblåvingar, fjärilsägg och cirka 400 kärleksörter. Bran-

terna består nästan uteslutande av rasmassor, block och bergväggar i söderläge. 

Jordlagret är magert och mestadels fattigt. Svartbräken och gaffelbräken påvisar 

ändock något rikare miljöer. Trädskiktet domineras av pionjärträd som björk, rönn, 

gran, tall och asp. Troligen har de växt upp sedan verksamheten lagts ner. Igenväx-

ningen sker långsamt. Brantens struktur gör att det är sparsamt med platser för träd 

att gro. Träden växer ibland längs skrevor och bildar då ridåer runt rasbranter och 
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högar med block som förblir öppna. Dessa gläntor skapar gynnsamma värmere-

fugier i branterna. En stig slingrar sig ner genom rasmassorna. Kattfot, fibblor, 

bergsyra, bergdunört och styvmorsviol växer sparsamt. Enstaka rosbuskar notera-

des också. I väst slutar lokalen tvärt med vertikala klippväggar ca 10 m höga. De 

vertikala väggarna med stenblock under är goda miljöer för kärleksört och ingår i 

lokalen. Dessa kunde dock inte besökas. Nedanför branten rinner en bäck och sko-

gen växer sedan tätt. 

 
Förutsättningar: Branterna vid Kroktjärn hyser idag den starkaste populationen, 

längs Idefjorden. Att man, trots ett dåligt insektsår som 2015, hittade en stor mängd 

ägg och flygande adulta individer gör lokalen mycket viktig i området kring Krok-

strand. 2016 noterades 61 ägg från fetörtsblåvinge tillsammans med 4 adulta fjäri-

lar. Spridningsmöjligheterna österut mot övriga inventerade områden är goda. Dels 

finns spridningsmöjligheter längs hela Kroktjärnsstrand i östlig riktning. Längs 

stranden finns en gammal väg byggd av block. Vägen bildar ett varmt och gynn-

samt mikroklimat längs vattnet där både nektarväxter, kärleksörter och fetörtsblå-

vinge noterades. Ovanför branterna växer en gles hällmarkstallskog. I skogen på-

träffades flera mindre brott som mycket väl kan fungera som refuger vid spridning. 

Vid Krokstjärns nordöstra ände tar nya brott vid, se karta 2, Bilaga 1. De östra 

branterna är en lämplig spridningskorridor gynnsamma år som 2016.  

 

12 – Stenbrott Björneröd  
Sweref99 : 6546218, 294653 

Lokalen utgörs av två delområden. Ett område ovanför branterna och ett nedanför. 

De övre delarna utgörs främst av örtrika miljöer med god nektartillgång och stora 

mängder kärleksört. En grusväg följer branten och sträcker sig sakta neråt österut. 

Flygande individer fetörtsblåvingar noterades 2015 längs grusvägen. Kring det 

större brottet förekommer mindre brott som delvis är avskilda av bergväggar eller 

större trädridåer. Brottet skulle kunna delas in i flera delområden men behandlas är 

som ett.  
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Bild 4. Utsikt över stenbrottet på lokal 12 med sina höga väggar.  

Längs Bohusleden vid Björneröd noterades två flygande adulta fjärilar 2015. På 

bägge sidor om stigen växer hundratals med kärleksörter. Totalt noterades 2016 

drygt 1500 stänglar med kärleksört och på dessa 16 ägg av fetörtsblåvinge. Mar-

kerna är också rika på nektarväxter. Här växer stora mängder fibblor, bergsyra och 

mandelblom. Inga ägg noterades. Cirka 30 meter söder om stigen öppnar sig ett 

stort stenbrott. Troligen rör sig individerna mellan brotten och de betydligt nektar-

rika miljöerna närmare husen. Centrala delen av brottet saknar nästan nektar växter 

helt. Det är starkt solexponerade bergsväggar vilka uppskattades till cirka 20 m 

höga. Nedanför bergsväggarna breder sig ett blockhav ut. Blockhavet är cirka 75 m 

brett och 30 m högt och solexponerat större delen av dagen. Längs en stig som 

sträcker sig genom lokalen växer det kärleksört och nektarväxten tjärblomster. 

Jordlagret är sparsamt och igenväxningen har skett långsamt. På grund av säker-

hetsrisk kunde stora delar av lokalen inte inventeras. Kikare användes för att stu-

dera branterna och blockhav.  

Förutsättningarna bedöms mycket goda för fetörtsblåvinge. De solexponerade 

blockhaven och bergsväggarna är optimala. Ovanför bergsbranterna finns en god 

nektartillgång. Anslutande skogsmiljöer är rikare med ädellövträd som ask. En för-

siktig glesning, främst i det äldre brottet, skulle kunna gynna både tillväxt av 

nektarväxter men också spridningsmöjligheter för fetörtsblåvinge.  
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Bild 5. Nya fynd gjordes av ägg från fetörtsblåvinge i det gamla stenbrottet vid lokal 13. Vissa igen-

växningstendenser kan märkas på sina ställen men igenväxningen går av allt att döma långsamt.  
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13 – Stenbrott  
Sweref99: 6546208, 294715 

Lokalen utgörs av ett äldre stenbrott med väldiga högar stor sprängsten i brottets 

ytterkanter. Längre in i brottet finns såväl fina klipphyllor samt ruderatbetonad 

mark som båda är relativt rika på kärleksört. Här noterades 2016 drygt 650 stänglar 

med kärleksört och på dessa fanns 28 fjärilsägg. Inga adulta fjärilar sågs dock. 

Nektarväxter förekommer relativt sparsamt då vegetationen på många ställen 

främst består av ljung och gräs. Här och var finns dock arter som gråfibbla och 

bergdunört. Inne i stenbrottet finns på sina ställen relativt mycket tall. Merparten av 

tallbestånden fungerar som läskärmar vilka förstärker en solvarm miljö. Här finns 

dock även vissa igenväxningstendenser som behöver följas upp inför framtiden.  

Förutsättningar: Stenskravel, sydvända bergväggar och klipphyllor skapar mycket 

solvarma miljöer vilket gynnar fetörtsblåvingen. Här finns också gott om kär-

leksört. Däremot är mängden pollenväxter inte så stor vilket möjligen kan begränsa 

fjärilspopulationen i området. 

 

14 – Hällar S Björneröd  
Sweref99: 6546081, 294544 

Denna lokal utgörs av höglänta berghällar strax öster (och ovanför) lokal 15 (se ne-

dan). Betydande delar av lokalen utgörs av en stor och öppen hällyta som sluttar re-

lativt brant åt söder. Vegetation förekommer här enbart i mindre sprickor i vilka en 

del jord bildats. Mikroklimatet på den öppna hjällytan förefaller vara mycket 

varmt. Kärleksört förekommer både på den stora hällytan samt på mindre hällar i 

angränsande marker. Totalt noterades 2016 ca 660 stänglar av kärleksört och 10 

fjärilsägg spritt i området.  

 

Bild 6. En större häll med vegetation endast i grunda sprickor på lokal 14. I dessa sprickor fanns en 

hel del kärleksört men också ägg av fetörtsblåvinge.  
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Förutsättningar: Hällmarksmiljöerna förefaller utgöra mycket lämpliga miljöer för 

fetörtstblåvingen då miljöerna är rika på kärleksört och dessutom har både vind-

skydd och hög solinstrålning. Dessutom finns en hel del nekarväxter i närområdet. 

Lokalen ligger dessutom nära angränsande lokaler (främst lokal 15) vilket också är 

gynnsamt för en långsiktigt hållbar populationsutveckling. 

 

 

 

Bild 7. Kärleksört och även ägg av fetörtsblåvinge trivs i de varma klippmiljöerna på lokal 15.  

 

15 – S Björneröd 
Sweref99: 6545983, 294460 
Väster om lokal 14 noterades 2016 stora mängder kärleksört och ett antal ägg av 

fetörtsblåvinge. Området består av ett mindre stenbrott, med brottytor. En god vär-

merefug. På de flackare markerna framför brottet ligger stenskravel utbrett. Floran 

är artrik. Kärleksört förekommer i mycket stort antal. 2016 noterades drygt 900 

stänglar och på dessa hittades 17 ägg av fetörtsblåvinge Lokalen ligger strategiskt 

nära Krokstjärn och vuxna fjärilar kan troligen enkelt röra sig över hästhagar och 

åkrar. Detta visar ytterligare en spridningskorridor mellan Krokstjärn, Björneröd 

och Krokstrand.  

Förutsättningar: Stenmassor växer igen med björksly om inte fortsatt störning 

sker. Kärleksörter växer i stenskravel bland björk. Stenskravlet är troligen utlagt i 

sen tid och har inte rörts sedan dess. Lokalen bedöms därför vara något mer tempo-

rär. 
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16 – Hällmark N Björneröd 
Sweref99: 6545888, 293714 
Norr om Björneröds gård breder vidsträckta och relativt höglänta hällmarker ut sig. 

Dessa är till stor del öppna och har endast ett glest trädskikt med senvuxen tall. Un-

der soliga sommardagar är hällmarkerna mycket varma men det höglänta läget gör 

att de, under kallare perioder, är mycket utsatta för vind. Markerna här är mycket 

magra och där vegetation överhuvudtaget finns är det i första hand fråga om ljung. 

Kärleksört saknas helt. Över hällmarkerna löper en del brukningsvägar och på 

dessa finns en något örtrikare flora. I dessa miljöer finns en del nektarkällor för fjä-

rilar och andra insekter. 

Förutsättningar: Det vindexponerade läget samt avsaknad av kärleksört gör att 

miljöerna inte alls bedöms som lämpliga för fetörtsblåvingen.  

 

17- Hällmarker N Älgsjön 
Sweref99: 6549838, 292087 
Äldre hällmarkstallskog följer bergsbranten. Klippväggarna är branta. Längs med 

branten växer ek och tallskog. Det är sparsamt med klipphyllor. Vegetation på ber-

get domineras av ljung och kruståtel, typiska fattigmarksarter. Inga indikationer på 

rikare flora eller kärleksörter noterades. Lokalen saknar också viktiga strukturer 

som block och klipphyllor. 

Förutsättningar: Bedöms låga till obefintliga. 

 

20 – Stenbrott vid Västgård 
Sweref99: 6549417, 289733 

Lokalen består av granitklippor som sluttar svagt mot söder. Ett mycket glest träd-

skikt klär hällmarkerna. Någon jordmån finns knappt att tala om. Ljung, fårsvingel 

och tall växer på hällarna. Vegetation på brottytor indikerar inte detta är rikare mil-

jöer. Varken gaffelbräken eller svartbräken noterades. Dessa är annars typiska föl-

jearter till kärleksört. Blockhögar och brottytor täcks av ungskog. Främst asp, björk 

och sälg. Stenbrottet är sedan långtid tillbaka fylld med vatten. Inga kärleksörter 

noterades. 

Förutsättningar: Bedöms låga då inga kärleksörter noterades. 

 

21 – Äldre stenbrott N Björneröd Gård 
Sweref99: 6546039, 293697 
Vid korsningen av en grusväg finns ett äldre stenbrott. Marken tycks bruten men i 

en liten skala. Brottytorna är knappt en meter höga. Marken är fattig. Tall, ljung 

och björk samt mattor av vitmossor i fuktigare partier. Inga kärleksörter noterades. 

Förutsättningar: Bedöms låga till obefintliga. 
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22 - Aktivt brott vid Björneröds gård 
Sweref99: 6545813, 293858 
I anslutning till hästhagar tvärs över landsvägen finns ett lokalt brott som antagli-

gen används till hemmabruk. Området används också till lokalt upplag av markäga-

ren. Finns gott om ruderatväxter men inga kärleksörter. Block, klipphyllor och vär-

merefuger finns.  

Förutsättningar: Området skulle möjligen kunna fungera som en så kallad step-

ping-stone lokal vid gynnsamma år.  

 

 

 

 

Bild 8. Ägg av fetörtsblåvinge på kärleksört.  
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Resultat 
Under inventering av fetörtsblåvinge 2016 noterades totalt 141 ägg av fetörtsblå-

vinge, 4 vuxna fjärilar och 8271 stänglar av kärleksört (se tabell 1).  

 

Antalet Kärleksört, ägg och fjärilar 

Lo-
kal Lokalnamn 

Da-
tum 

N 
(SWEREF) 

E 
(SWEREF) Ägg 

Fjäri-
lar Kärleksörter 

1 Strandhem 08-jun 6545318 296000 0 0 953 

2 Krokstrand 08-jun 6546349 295698 1 0 1183 

3 Solvik 08-jun 6546616 295690 10 0 715 

4 N Solvik 08-jun 
ingår i lokal 

3         

5 Bågen 08-jun 6548994 293842 0 0 52 

6 Masthällan S 08-jun 6549219 293903 0 0 57 

7 Gamleberget 08-jun 6550427 293881 0 0 390 

8 Svindalen N 08-jun 6552478 293233 0 0 179 

9 Näsemon 08-jun 6553113 292458 0 0 84 

10 Mossviken 08-jun 6557956 290707 0 0 522 

11 Krokstjärn 07-jun 6545539 294238 61 4 401 

12 
Stenbrott vid Björ-
neröd 07-jun 6546201 294733 14 0 1509 

13 Stenbrott 07-jun 6546208 294715 28 0 653 

14 Hällar S Björneröd 07-jun 6546081 294544 10 0 664 

15 S Björneröd 07-jun 6545983 294460 17 0 909 

16 Hällmark N Björneröd 07-jun 6545888 293714 0 0 0 

17 Hällmarker N Älgsjön 07-jun 6549722 292047 0 0 0 

20 Västgård 08-jun 6549435 289754 0 0 0 

21 
 Äldre stenbrott N 
Björneröd Gård 07-jun 6546039 293697 0 0 0 

22 
Aktivt brott vid Björ-
neröds gård 07-jun 6545813 293858 0 0 0 

  Totalt       141 4 8271 
Tabell 1. Antalet ägg, fjärilar och kärleksörter under 2016 års inventering vid Idefjorden, Västra Gö-
talands län. 
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Slutsatser 
Nedan presenteras slutsatser och reflektioner utifrån resultatet från 2016 års inven-

tering av fetörtsblåvinge och kärleksört vid Idefjorden, Strömstads kommun. 

Tolkning av resultat 

Man kan med ganska stor säkerhet säga att fetörtsblåvingen har en livskraftig po-

pulation vid branterna söder om Björneröd. Utbredningsområdet sträcker sig, såvitt 

känt idag, från Krokstjärn i väst till Krokstrand i öst. Längs med branten förekom-

mer ett flertal nerlagda brott. Dessa verkar utgöra kärnområden för fetörtsblå-

vingen. Kärleksört tycks finnas rikligt. De äldre stenbrotten verkar skapa värmere-

fuger i landskapet där fetörtsblåvingen får både vindskydd och hög solinstrålning. 

Stenskravlet, rester från stenbrytning, ger också larverna goda förutsättningar för 

övervintring som puppor. De noteringar som gjorts under 2016 indikerar att områ-

det mellan Krokstjärn och Krokstrand sannolikt hyser en metapopulation av fetörts-

blåvingar av samma slag som i Bråvikenbranterna i Norrköping, men i dagsläget är 

utbredningsområdet och förekomst av lämpliga habitatfläckar betydligt mindre. Fö-

rekomsterna i äldre stenbrott verkar göra att merparten av lokalerna har en förmåga 

att även fungera som reproduktionsmiljöer även under kyligare förhållanden. De 

lokaler som är belägna alldeles intill vattnet verkar dock vara betydligt mer utsatta 

för perioder med kyligare väder under artens flygtid.  

Notering av fetörtsblåvingen på en rad nya lokaler mellan Krokstrand och Krok-

stjärn pekar också på att det är här kärnområdet för arten vid Idefjorden är beläget. 

De spridda lokalerna som undersökts i strandnära lägen mellan Krokstrand och 

Mossviken kan möjligen fungera som tillfälliga lokaler för fjärilar som under 

varma försomrar vandrar över från de norska lokalerna eller möjligen från Krok-

strandsområdet, men sett i ett långsiktigt bevarandeperspektiv är sannolikt dessa lo-

kaler av begränsat värde. Uppföljnings- och inventeringsinsatser kommande år 

koncentreras därför lämpligen till Krokstrandsområdet. 

 

Lokalernas lämplighet, hot och åtgärder 

Jämförelser mellan lokalerna vid Idefjorden, Strömstads kommun och Bråviken, 

Norrköpings kommun kan vara intressant att göra. Både lokalerna i Strömstad och 

Norrköping är belägna i mycket solvarma situationer med förhållandevis hög solin-

strålning. I båda områdena finns det också gott om kärleksört. Berggrunden i Brå-

vikenlokalerna verkar dock vara betydligt rikare än miljöerna vid Idefjorden. Brå-

vikenlokalerna hyser en mycket örtrik vegetation där arter som tulkört, tjärblomster 

och blodnäva är vanliga. Lokalerna vid Idefjorden har en betydligt örtfattigare ve-

getation. Vanliga örter här är exempelvis gråfibbla, blodrot, strandglim och kär-

ringtand. Detta som en följd av att berggrunden oftast inte innehåller grönsten eller 

kalk. Båda typerna av områden verkar dock vara lämpliga för fetörtsblåvingen så 

länge kärleksört förekommer i tillräckligt stor mängd. Intressanta följearter till kär-

leksört är svartbräken och gaffelbräken. Dessa arter saknades ofta på lokaler där 

också kärleksört saknades. 
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Under 2015 noterades flygande, adulta exemplar av fetörtsblåvinge också på magra 

hällmarker utan kärleksört. Dessa var dock belägna intill lämpliga reproduktionslo-

kaler. Detta innebär att magra, örtfattiga hällmarker trots allt verkar kunna fungera 

som spridningskorridorer. Därför besöktes 2016 både lokaler av hällmarksartad ka-

raktär och lokaler med magrare branter. På exempelvis inlandslokalerna 20 & 17, 

belägna utanför det kända utbredningsområdet gjordes inga fynd varken av kär-

leksört eller fetörtsblåvinge. På dessa lokaler fanns däremot strukturella förutsätt-

ningar med blockhögar och värmerefuger. Detta gäller främst lokal 20, det äldre 

brottet. Lokal 17 med branta sura hällmarker fungerar betydligt sämre men kan lik-

väl fungera som spridningskorridor. Lokalerna ligger cirka 2 km norr om Krok-

strand längs en bergsrygg som sträcker sig ut till Idefjorden. Bergsryggen ligger 

också tvärs över Idefjorden jämfört med den kända norska populationen. En sprid-

ning därifrån skulle därför vara teoretiskt möjlig.  

Förekomst av kärleksört är visserligen en förutsättning för att ett område ska fun-

gera som lämplig miljö för fetörtsblåvinge. Detta i sig är dock inte tillräckligt för 

att fjärilen ska finnas i ett område. Bohuslän har otaliga förekomster av bergsklip-

por med kärleksört. Mikrostrukturer som fungerar som värmerefuger och förutsätt-

ningar för en metapopulationsstruktur, där arten även kan överleva även kalla för-

somrar, är sannolikt avgörande. 

Metod 

Som nämnts ovan verkar kärnområdet för fetörtsblåvingen vid Idefjorden vara be-

läget i ett band från Krokstjärn till Krokstrand. Framtida uppföljnings- och invente-

ringsinsatser bör därför koncentreras till detta område samt potentiellt lämpliga 

miljöer (exempelvis äldre stenbrott, eller potentiellt lämpliga brantmiljöer) i när-

området. I ett övervakningsperspektiv finns därmed inte särskilt tungt vägande skäl 

att löpande besöka de strandnära lokalerna (nummer 5-10 i tabell 1) och dessa lyfts 

därför lämplig bort från den löpande övervakningen. 

Inventering av fetörtsblåvinge förefaller ge ett mer tillförlitligt resultat om eftersök 

koncentreras på ägg snarare än på vuxna individer. Förekomst av ägg är ju ett odis-

kutabelt kvitto på att arten besökt den aktuella lokalen under flygperioden och 

denna typ av inventering är också mindre väderberoende. Sannolikt säger denna 

typ av övervakning också mer om populationsfluktuationer än notering av enstaka 

flygande adulta fjärilar även om det är vanskligt att översätta antal ägg till ett visst 

antal vuxna fjärilar. Lämplig tidpunkt för övervakning är därmed början av juni. 

Framtiden 

För att ytterligare öka förståelsen för fetörtsblåvingens uppträdande och förekomst 

kan det vara lämpligt att jämföra populationsfluktuationer mellan den eller de östra 

populationerna vid Bråviken och i Sörmland med den västliga vid Idefjorden. Rea-

gerar dessa på liknande sätt när det gäller årsmån etc. eller finns det skillnader? Åt-

minstone populationen i Bråviken står under mer eller mindre årlig övervakning. 

Generellt kan det också vara lämpligt att initiera ett närmare samarbete med norska 

naturvårdsaktörer då den norska populationen av fetörtsblåvinge vid Torpbukta bör 

ses i samma bevarandeperspektiv som den svenska populationen. Sannolikt har de 

båda populationerna en genetisk koppling och sannolikt är bevarande av den ena 

populationen en förutsättning för att också den andra populationen ska kunna fin-
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nas kvar på lång sikt. Det kan också vara värdefullt att göra jämförelser mellan po-

pulationsutvecklingarna för den svenska respektive norska populationen av fetörts-

blåvinge.  

När det gäller framtida uppföljning av den svenska förekomsten av fetörtsblåvinge 

kan det vara lämpligt att koncentrera insatserna kring lokalerna vid Krokstrand och 

Krokstjärn (inklusive lokalen vid Strandhem). Däremot förefaller det inte som en 

effektiv strategi att fortlöpande fältbesöka lokalerna 5 till 9. Dessa utgör av allt att 

döma små fragment som möjligen kan hysa tillfälliga förekomster av fetörtsblå-

vinge men inga stabila populationer. Vidare kan det vara lämpligt att eftersöka nya 

lokaler dels söderut mot Strandhem för att avgöra om det finns ”stepping stones” 

mellan Krokstrand och Sandhem och dels ytterligare eftersök i dalgången mellan 

Krokstjärn och Krokstrand. Det kan också finnas andra lokaler i närområdet som 

kan vara intressant att besöka. 

Skötselinsatser 

Under inventeringsarbetet på lokaler där fetörtsblåvingen förekommer noterades på 

vissa lokaler små tendenser till igenväxning. På längre sikt skulle denna igenväx-

ning eventuellt kunna innebära ett bekymmer men då markerna är magra och torra 

går denna igenväxning mycket långsamt. Inte på någon lokal uppfattades därför 

igenväxning som ett akut hot.  

Efter tidigare inventeringar i både Bråviken, Norrköpings kommun och vid Idefjor-

den under år med kalla försomrar står det dessutom klart att läande trädri-

dåer/träddungar sannolikt är en mycket viktig förutsättning för att fetörtsblåvingen 

ska kunna leva kvar på en lokal över längre tidsperioder. Eventuella röjningsinsat-

ser måste därför göras med försiktighet och eftertanke. 

Ytterligare en faktor att ta med i beräkningen är att om röjningar initieras måste 

detta vara med en klart uttalad ambition att också genomföra återkommande röj-

ningar vid behov. Där det idag slår upp unga träd och buskar är jordarna uppenbar-

ligen så pass djupa att vedartad vegetation kan etablera sig. Då inga andra hävd-

möjligheter är rimliga på de undersökta lokalerna innebär detta att nytt sly och nya 

buskar kommer att slå upp igen efter röjning, möjligen i ännu tätare bestånd. Att 

sätta in röjning som en engångsinsats är därför inte lämpligt även om igenväx-

ningsförloppet på de flesta ställena sannolikt är långsamt.   
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