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Vad alla kan göra för att hjälpa till 
 

I trädgården kan du låta bli att klippa en 
del av gräsmattan och låta det växa upp 
till en liten äng. 

 

Du kan anlägga fjärilsrabatter med 
exempelvis lavendel, mynta, hamflockel, 
gullris, vitlysing, kärleksört, timjan,  
rödsolhatt med flera. 

 

Plantera buskar och träd som gynnar 
fjärilarna, som exempelvis syren, hagtorn 
och fruktträd av alla de slag. 

 

Se till att de blomrika miljöer som du 
skapar i din trädgård är solexponerade 
och gärna vindskyddade. Använd gärna 
värdväxter där fjärilen kan lägga sina ägg 
som till exempel nässlor.  

 

Du kan även bygga ditt eget insektshotell 
hemma för att ytterligare öka möjligheten 
för fjärilar, bin, humlor och andra insekter 
till att kunna lägga sina ägg i säkra 
miljöer! 

 

 

Kontakt och övrig information 
 

Har du några synpunkter eller frågor kring 
Fjärilsparken hör gärna av er till: 

 

Årjängs kommun 

Bygg- och miljökontoret  

E-post: miljo@arjang.se 

Tfn vxn: 0573-141 00 

 

 

För mer information LONA-projekt se:  

www. naturvardsverket.se/lona 

 

 

 

 

 

Fjärilsparken i Årjäng 

 

Är ett projekt för den lokala 
naturvårdssatsningen (LONA), som 

genom bidrag ska stimulera 
kommuners och ideella föreningars 
långsiktiga naturvårdsengagemang. 
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Fjärilsparken 

Under perioden 2018-2021 pågår LONA-
projektet ”Boende för biologisk mångfald” i 
Årjängs kommun. Statligt bidraget till lokala 
naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt. 

 

Projektets syfte är att förbättra 
förutsättningarna för att bestånden av 
fjärilar och andra pollinerande insekter i 
området får en positiv utveckling. 
Fjärilsparken ska även vara en plats där 
man kan sitta ner, ta en fika och njuta av 
naturen. Fjärilsparken är anpassad för 
olika funktionsvariationer och bänkar samt 
bord kommer att anpassas till detta. 

 

Kombinationen av fjärilsrabatter, boplatser 
för insekter och fåglar, informationsskyltar 
och guidade naturvandringarna ska 
inspirera besökarna att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden i sin 
egen trädgård och närmiljö. 
Informationsskyltar kommer sättas upp 
under 2020. Naturvandringar att påbörjas 
under 2020 och pågå till 2021. 

Vi kommer även att anlägga en ängsmark 
intill Fjärilsparken under 2020. I 
informationslådan kan även allmänheten få 
lämna förslag samt tankar kring 
Fjärilsparken.  
 
Följ gärna vårt arbete med Fjärilsparken i 
Facebook-gruppen ”Fjärilsparken i Årjäng”.  
 

 

 

 

Växtval 
 

Växtvalen är i stor utsträckning gjorda 
utifrån att de är kända växter som lockar till 
sig fjärilar, bin och humlor.  

Vissa växtval är dock valda som 
komplettering för att skapa en god och 
estetiskt tilltalande helhet. Konceptet för 
växtvalen har varit ”försvenskad stäpp”. 
Många av stäppens växter besitter goda 
egenskaper just för att locka insekter 
samtidigt som de är anpassade efter 
årstidsväxlingar tack vare förhållandena på 
sina naturliga växtplatser.  

Färgskalan på blommorna går i vitt, gult, 
orange och lila, med kompletterande toner 
av grönt och silver. Planteringarna består 
till stor del av perenner, men har visst 
inslag av buskar för att skapa struktur och 
rumslighet.   

 

Vanligt förekommande fjärilar 
 

I Fjärilsparken har vi stött på flera olika 
fjärilararter, varav citronfjäril, tistelfjäril och 
amiralfjäril är några av de arter vi sett. I 
Sverige finns drygt 2 800 fjärilsarter.  

 

   

                                  

 

Citronfjäril   

(Gonepteryx rhamni) 

                          

 

 

 

 

                 Tistelfjäril  
                (Cynthia cardui) 

 

   

                 

 

 Amiralfjäril 
(Vanessa atalanta) 

 


