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Som en följd av moderniseringen inom jordbruket under 1900-talet har landskapet förändrats 
kraftigt på många håll i Europa, inte minst i Sverige. Naturbetesmarker och slåtterängar har 
minskat drastiskt vilket innebär de arter som är beroende av dessa miljöer också har minskat. 
Fjärilen slåttergubbemal Digitivalva arnicella lever som larv inuti bladen av växten 
slåttergubbe Arnica montana som främst växer i dessa hotade miljöer. Fjärilen är upptagen på 
den svenska rödlistan under kategorin Starkt hotad och ingår också i ett så kallat 
åtgärdsprogram som syftar till att förbättra artens bevarandestatus.  
 
Under sommaren 2008 inventerade jag förekomsten av slåttergubbemal i Jönköpings län som 
en del av Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet. Jag slumpade ut naturbetesmarker 
spridda över länet där värdväxten slåttergubbe fanns dokumenterad sedan tidigare. Förutom 
att leta efter spår av fjärilslarver hade jag även valt ut vissa faktorer som jag undersökte på 
lokalerna, t ex vegetationshöjd, bladstorlek på slåttergubbeplantor, beståndsstorlek av 
slåttergubbe och vegetationssammansättning. Med hjälp av dessa faktorer ville jag undersöka 
om fjärilen har några särskilda preferenser som kan vara avgörande för om den förekommer 
på lokalen eller inte. Med kännedom om sådana eventuella preferenser skulle man kunna 
anpassa skötseln av markerna för att gynna slåttergubbemalen. 
 
Av de 24 naturbetesmarker som jag besökte fann jag spår efter fjärilslarver på 13 av dessa 
(54%). Analyserna visade ett positivt samband mellan förekomst av fjärilen och 
beståndsstorlek av slåttergubbe, d.v.s. fjärilen fanns oftare på lokaler med gott om 
slåttergubbe. Jag fann också att bladen av slåttergubbe generellt var större på de lokaler där 
fjärilen påträffades, samt att vegetationshöjden i genomsnitt var högre på dessa lokaler 
jämfört med lokaler där jag inte hittade fjärilen. Det fanns däremot inga skillnader mellan 
lokalerna angående t ex vegetationssammansättning. Resultaten antyder att de lokaler där 
fjärilen påträffades hävdas svagare än övriga lokaler, vilket stöder den rådande uppfattningen 
att lokalerna inte får hävdas för hårt för att fjärilen ska förekomma. Det är dock ändå viktigt 
att lokalerna hävdas kontinuerligt eftersom värdväxten slåttergubbe påverkas negativt av den 
ökande skuggningsgrad som följer av igenväxning.  
 
Att slåttergubbemal påträffades på över hälften av de besökta lokalerna anser jag vara ett gott 
resultat och vid en utförligare inventering skulle säkerligen ytterligare lokaler identifieras. 
Även inventeringar i kringliggande län antyder att slåttergubbemal i själva verket kan vara 
förbisedd. Populationerna av fjärilen verkar dock vara små vilket innebär att de kan vara 
känsliga för yttre påverkan. Skötseln av slåttergubbemal bör i dagsläget främst inriktas mot att 
gynna förekomsten av värdväxten slåttergubbe genom att bevara ogödslade och hävdade 
marker. Som namnet antyder är växten slåttergynnad, men även bränning har visat sig främja 
slåttergubbe. I rapporten beskriver jag de inventerade lokalerna och för somliga av dem 
rekommenderas skötselåtgärder, främst röjning av sly och örnbräken som i framtiden kan 
missgynna förekomsten av slåttergubbe. 
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