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Förord

Åtgärdsprogrammet för bevarande av vitt stråfly har på Naturvårdsverkets
uppdrag upprättats av Markus Franzén. Det skall vara vägledande för berörda
aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2007 - 2011.

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i "Aktionsplan för biolo-
gisk mångfald " (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra
åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Att ta fram och inleda åtgärds-
program för behövande arter utgör även explicita delmål i de av riksdagen
beslutade miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans
och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingsland-
skap, Levande skogar och Storslagen fjällmiljö (prop. 2000/01:130 Svenska
miljömål - delmål och åtgärdsstrategier). Åtgärdsprogrammen är också 
centrala inom miljöarbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald
senast år 2010 - en målsättning som lades fast vid EU-toppmötet i Göteborg
2001 och världstoppmötet i Johannesburg 2002.

Åtgärdsprogrammen är vägledande och inte formellt bindande dokument
som innehåller en kortfattad kunskapsöversikt samt presentation av åtgärder
som behövs för att förbättra artens/biotopens bevarandestatus i Sverige.
Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, varigenom kunskapen om
och förståelsen för arten eller biotopen ökar. Förankringen av åtgärderna har
skett genom samråd och en remissprocess där myndigheter, experter, kommuner
och intresseorganisationer haft möjlighet att bidra till utformandet. 

Vid framtagandet av detta åtgärdsprogram har många personer hjälpt till.
Ett stort tack till alla! Länsstyrelsen i Skåne län med Göran Mattiasson i spetsen
har lett arbetet och gett instruktioner och kommentarer under arbetets gång.
Per Stadel Nielsen har bidragit med bilder och värdefull information om
artens biologi och status i Danmark. Nils Ryrholm har välvilligt besvarat
diverse frågor och funderingar. Kommentarer på tidigare versioner har tack-
samt mottagits av Landskrona kommun, Malmö kommun, Tord Andersson,
ArtDatabanken, Göran Palmqvist, Anders Ohlsson, Erik Öckinger, Per-Eric
Betzholtz och Ingvar Svensson. Författaren tackar även Sven G Nilson som
informerade honom om detta åtgärdsprogram.

Fastställandet av detta åtgärdsprogram är ett led i ambitionen att förbättra
informationen om bevarandearbetet för vitt stråfly. Det är Naturvårdsverkets
förhoppning att programmet skall stimulera till engagemang och konkreta
åtgärder på regional och lokal nivå, så att vitt stråfly kan återfå en gynnsam
bevarandestatus.

Stockholm i september 2006

Björn Risinger
Direktör Naturresursavdelningen
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Fastställelse, giltighet 
och omprövning

Naturvårdsverket beslutade 2006-09-27 enligt avdelningsprotokoll N116/06,
att fastställa åtgärdsprogrammet för vitt stråfly att gälla under åren 2007-
2011 varefter det omprövas. Om behov uppstår kan åtgärdsprogrammet
omprövas tidigare.
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Sammanfattning

Vitt stråfly är rödlistad i kategorin Akut hotad och arten är endast känd från
fem små och från varandra isolerade lokaler utefter den skånska
öresundskusten. Arten förekommer på en handfull lokaler i Danmark och har
i övrigt en mycket begränsad världsutbredning. Vitt stråfly påträffades först
1963 i Sverige och det finns idag begränsad kunskap om i vilken utsträckning
arten minskat i landet. Den svenska kärnförekomsten finns idag söder om
Malmö vid Bunkeflostrand och på Klagshamnsudden. Sannolikt har arten
försvunnit från Kämpinge och kanske även från Glumslöv norr om
Landskrona. 

De främsta hoten mot de svenska populationerna är intensivt bete och
igenväxning. Lokalerna är belägna i tätbefolkade områden i öresunds-
regionen och framtida exploateringsplaner kan komma att utgöra hot mot de
lokaler som saknar skydd i form av naturreservat. Positivt är att det finns
långtgående planer att skydda de områden där vitt stråfly förekommer och
endast Klagshamnsudden saknar skydd i form av naturreservat eller är Natura
2000-område. Värdväxten rörsvingel och de kända lokalerna är antingen
belägna på obetade strandängar eller kalkrika ruderatmarker. Fjärilen är
aktiv under juli och påträffas framförallt då den svärmar i skymningen eller
senare på natten sittande på grässtrån. 

Inom ramen för detta åtgärdsprogram föreslås en rad åtgärder för ett
långsiktigt bevarande av vitt stråfly (Bilaga 1). Rörsvingel fredas från bete på
lokaler där vitt stråfly förekommer och lokaler som håller på att växa igen
röjs. Populationerna på befintliga lokaler bör studeras i detalj och potentiella
lokaler bör inventeras utefter den skånska öresundskusten för att öka kun-
skapen om artens aktuella utbredning. Därefter bör en genetisk undersökning
genomföras för att klarlägga den genetiska statusen inom de svenska popula-
tionerna. Om nödvändigt kan arten introduceras på lokaler som den försvunnit
ifrån. Vidare föreslås att lokaler som hyser vitt stråfly skyddas och att det för
varje lokal finns en skötselplan, där hänsyn tas till arten. Det är viktigt att
låta delar av samtliga lokaler vara obetade och anpassa betestrycket efter
utfallet, eftersom ett hårt bete har visat sig vara förödande.

Kostnaden för de här föreslagna åtgärderna uppgår till 575 000 kr.
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Summary

Chortodes morrisii is red-listed in Sweden as Critically Endangered (CR) and
the species is only known from five small and isolated localities at the west
coast of Scania, the coast of Öresund. The species occurs at a few localities in
Denmark and is has a very limited distribution globally. The first observation
of Chortodes morrisii in Sweden was 1963 and hence the knowledge about
how the population has change over time is scarce. Today, the core popula-
tion is south of Malmö, at Bunkeflostrand and at Klagshamnsudden. The 
species has probably disappeared from Kämplinge and perhaps even from
Glumslöv just north of Landskrona. 

The main threats to the Chortodes morrisii populations in Sweden is over-
grazing or the opposite, abandonment of land leading to succession with hig-
her tree and bush cover. The localities inhabited by the species are in close
vicinity of highly populated human areas with high pressure on land, hereby
future exploration might become a severe threat especially to the localities
that are not protected. However, there are national plans that these localities
should get the proper protection, either as nature reserve or as Natura 2000. 

The larva of Chortodes morrisii uses Festuca arundinacea as host plant,
and the known localities where the butterfly occurs today are ungrazed
seashore meadows or calcium rich ruderal sites. The species is active during
July and is easily spotted in the dusk when swarming, or later in the night 
sitting in the grass. 

In this action program several action is suggested to enhance the conser-
vation status of the species. The host plant, Festuca arundinacea, should not
be grazed on localities where Chortodes morrisii occurs. Further, if the host
plant occurs at localities under succession, they should be cleared from
bushes and shrubs. The populations of Chortodes morrisii should be studied
and potential localities should be sencused to increase the knowledge about
the species and its distribution. There after, a genetic study should be conduc-
ted to map the genetics of the Swedish population. If necessary the popula-
tions can be strengthen by reintroduction of the species to localities that used
to be occupied. Further, it is suggested that localities where the species occurs
are protected and that there should be a management plan for these protected
localities with action enhancing Chortodes morrisii. In these management
plans the importance of low, or no, grazing pressure to Chortodes morrisii
should be reflected, as to hard grazing pressure has been shown to be 
devastating for the species.

The cost for carrying out these action amounts to ca. euro 61 600
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Artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning
Vitt stråfly Chortodes morrisii (Dale, 1837) mäter 25-30 mm mellan
vingspetsarna och har en spenslig kropp och oftast kritvita framvingar (se
bild på omslagssidan). Fjärilen finns avbildad i Skou (1991). Ibland före-
kommer individer med en rad mycket små svarta prickar ytterst på framvingen
och en mer gulvit färg på framvingen. Bakvingarna är vita, bepudrade med
grått. Vitt stråfly uppvisar en utseendemässigt liten variation inom sitt
utbredningsområde. I öresundsregionen, dit den nordiska förekomsten är
begränsad, förekommer arten i en och samma underart. I Central- och Syd-
europa förekommer den ofta mörkare underarten C. morrisii sohnretheli.
Denna underart är endemisk för södra Schweiz och norra Italien (Zilli m.fl.
2005). I området kring Kent i England förekommer en särskild form av vitt
stråfly C. morrisii bondii (avbildad i Skinner 1984), som numera anses utdöd
(Emmet 1991). Arten kan inte förväxlas med andra fennoskandiska fjärils-
arter. I Sverige förekommer ytterligare fem närstående arter. Det finns olika
uppfattningar om taxonomin och om vitt stråfly ska föras till släktet 
Chortodes eller Photedes är oklart (Zilli m.fl. 2005). 

Bevaranderelevant genetik
Förekomsterna av vitt stråfly kan i stort sett anses vara isolerade från varandra.
Den svenska populationen är såvitt man idag känner till begränsad till i
huvudsak obetade strandängar och ruderatmarker söder om Malmö. Den
genetiska statusen för de svenska populationerna är dåligt känd. Populations-
storleken på Klagshamnsudden bör vara tillräckligt stor för att i framtiden
göra det möjligt att undvika negativa effekter från genetisk drift eller inavels-
depression. Resterande svenska förekomster i Skåne kan redan ha förlorat en
stor del av den genetiska variationen då dessa populationer sannolikt tidigare
drabbats av kraftiga populationsminskningar, i samband med vilka en stor
del av den genetiska variationen kan ha förlorats.

Biologi och ekologi
Artens flygtid infaller mellan sista veckan i juni och sista veckan i juli. Vitt
stråfly flyger aktivt i skymningen för att senare vila exponerad på ett grässtrå.
Arten uppträder oftast talrikt där den förekommer och under några få gynn-
samma nätter under flygperioden kan fjärilarna ses svärma. De fullbildade
fjärilarna intar ingen näring och livslängden är kort, ca 10 dagar. Arten till-
hör de nattflyn som bara i undantagsfall lockas till ljuskällor. Detta gör
ljusfångst till en mindre tillförlitlig metod då arten skall inventeras och det
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finns en risk att arten inte upptäcks på lokaler där den förekommer. 
Parningen inträffar omedelbart då honan kläckts från puppan och honorna

inväntar hanarna uppe på ett grässtrå. Parningen varar 30-60 minuter och
någon timme efter parningen börjar honan lägga sina ägg i rader med 20-50
ägg i de nedersta bladskidorna av värdväxten rörsvingel Festuca arundinacea
(Per Stadel Nielsen muntl.). Honan lägger ägg under hela sin livstid. Larven
kläcks efter ett par veckor och lever till en början som minerare (inne i blad
och stänglar) på de nedre partierna av blad och stänglar. Senare gnager larven
sig in i den nedre delen av stängeln. Här övervintrar larven i de översta delar-
na av rötterna. Efter övervintringen lever larven i strået vid eller något ovan
markytan. Larverna blir angripna av parasitoider och sannolikt kan en hög
andel av larverna bli parasiterade vissa år (Per Stadel Nielsen muntl.). Larven,
vilken är svår att hitta och snarlik larven av rödgult ängsfly Oligia fasciuncula,
blir fullvuxen först i juni och påträffas aldrig i stora kraftiga plantor. För-
puppningen sker i en kokong längst ned i strået och puppstadiet varar 3-4
veckor. Artens utvecklingsstadier har beskrivits i England (Emmet 1991) och
studerats i Danmark (Nielsen 1988, Per Stadel Nielsen muntl.). Artens
utveckling och värdväxtval är likartad över hela artens utbredningsområde
(Zilli m. fl. 2005).

Livsmiljö
Vitt stråfly förekommer uteslutande på kustnära solexponerade lokaler på
kalkrika jordar. Karakteristiskt är en näringsfattig jordmån med spridd vege-
tation. Värdväxten skall helst stå solexponerat utan skuggande vegetation
runt omkring. Arten är värmegynnad och en ökad beskuggning medför en
förlängd utvecklingstid för ägg, larv och puppa vilket påverkar överlevnaden
negativt. Två olika typer av lokaler märks, obetade strandängar och lokaler
av ruderatmarkskaraktär såsom nedlagda lertäkter (Figur 1) och områden på
fyllnadsmassor.

Figur 1. I Glumslövs naturreservat finns en nedlagd lertäkt som håller på
att växa igen av främst sälg och björk. Möjligtvis finns vitt stråfly kvar på
lokalen eller i dess närhet. Senast arten påträffades var 1996, men den
har ej eftersökts därefter. Bilden är tagen i oktober 2005. 
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Rörsvingel F. arundinacea är ett högväxt gräs som växer i stora kraftiga
tuvor. De grova och styva stråna kan bli upp till en och en halv meter höga
och har grågröna, slaka blad som är mycket bredare än strået. Arten blommar
i juli-augusti. Rörsvingel är en karaktärsväxt på grusiga och steniga stränder
vid Östersjön, där den är allmän. På västkusten är den ovanligare. Rörsvingel
kan också sällsynt påträffas i vägkanter och gräsmarker i inlandet. I Danmark
förekommer rörsvingel även på fuktmarker och längs åar i inlandet. Vitt strå-
fly är begränsat till lokaler i anslutning till Öresund och har ej påträffats på
de flesta lokaler med förekomst av värdväxten. Orsaken till att fjärilen saknas
på flera potentiella lokaler med värdväxten är okänd, men bör ha att göra
med en kombination av att fjärilen är beroende av lokaler med en hög salt-
halt, ett gynnsamt mikroklimat (jämför Weimarck & Weimarck 1985) och
belägna på kalkrika jordar. 

Kolonisering av lämpliga lokaler
Det kan finnas potentiella lokaler som för tillfället ej hyser en förekomst av
vitt stråfly. För vitt stråfly kan sådana okoloniserade lokaler vara avgörande
för ett långsiktigt bevarande av arten. Eftersom ett tänkbart scenario är att
fjärilen flyger och koloniserar näraliggande lokaler bör potentiella lokaler
långsiktigt restaureras eller skapas och skyddas på samma sätt som lokaler
där arten förekommer. Arter som utnyttjar ett system av lokaler där det sker
återkommande koloniseringar och lokala utdöenden sägs förekomma i meta-
populationer (Ovaskainen & Hanski 2004). Vitt stråfly skulle gynnas om det
skapades en fungerande metapopulation för arten i området söder om 
Malmö. För detta krävs att potentiella lokaler förekommer inom spridnings-
avstånd från nuvarande populationer. Alltför avlägsna och isolerade lokaler
saknar möjligheten att koloniseras och på dessa lokaler krävs att arten åter-
introduceras. I vitt stråflys fall kan både Glumslöv och Kämpinge anses som
avlägsna och isolerade lokaler. Vad som är en för vitt stråfly potentiell lokal
kan vara svårt att definiera, men följande kriterier bör gälla för att en lokal
skall klassas som potentiell. 1) Lokalen skall vara kustnära (max 2 km från
Öresund). 2) Lokalen skall vara belägen inom 10 km från en lokal som hyser
arten. 3) Värdväxten skall förekomma rikligt i solbelysta lägen. Då arten kan
förekomma på ruderatmarker likväl som på obetade strandängar bör 
potentiella lokaler även inkludera lämpliga ruderatmarker.

Utbredning och populationsstatus
Nuvarande utbredning
Vitt stråfly har en mycket begränsad världsutbredning inom ytterst små och
från varandra isolerade områden i Europa. Endast ett fåtal fynd är gjorda
utanför Europa, i Iran och Kasakstan/Uzbekistan (Zilli m.fl. 2005). Arten är
noterad från 16 europeiska länder (Karsholt & Razowski 1996). I Central-
europa förekommer vitt stråfly i östra Österrike, södra Schweiz och södra
Slovakien (Marek 1977, Zilli m.fl. 2005). I Sydeuropa finns arten inom 
dolomitkalkområden på ett 10-tal platser i södra och centrala Italien, nord-
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östra Spanien och på Greklands fastland. I Svartahavsområdet är fjärilen
påträffad vid kusterna av Bulgarien, Rumänien och på Krimhalvön i Ukraina
(Zilli m.fl. 2005).

I Nordeuropa förekommer vitt stråfly inom mycket begränsade områden
på kritkalkområden. I England är arten känd från Dorset och södra Devon
(Emmet 1991), men sentida fynd föreligger endast från tre lokaler i västra
Dorset (McCormick 2003). I Frankrike är arten känd från Seines mynning
(Wiltshire 1975, Sircoulomb 1985), i nordligaste Tyskland från Rügen områ-
det (Tabbert 1989), från Kaliningrad i Ryssland (Forster & Wohlfart 1980). 
I Danmark, där arten påträffades för första gången på Mön 1909, är arten
mycket lokal och idag endast känd från en handfull lokaler längst ostkusten
av Själland, Mön och Falster. Reproducerande förekomster är kända från
Nivå, Kongelunden och sydspetsen på Amager, Avedöre Holme, Möns Klint
och kanske också en förekomst vid Mellanskogen på Falster (Norgaard
1988). Tidigare hade arten populationer vid Botö, Hasselö, Nykøbing och i
Nysted (Danmarks Miljøundersøgelser opubl.). Sporadiska fynd har gjorts på
andra platser på Själland och Falster vilket indikerar att oupptäckta före-
komster kan finnas, eller att fjärilen under gynnsamma betingelser kan flyga
längre sträckor. Arten saknas i Finland och Norge.

I Sverige eftersökte och påträffade Ingvar Svensson vitt stråfly 1963 vid Bun-
keflostrand söder om Malmö (Svensson 1967). Senare upptäcktes arten på
Klagshamnsudden, Kämpinge, Gessie och Glumslöv (Figur 2). Samtliga kän-
da svenska förekomster och deras skyddsstatus framgår av Tabell 1. Arten är
i Sverige endast noterad från Skåne (Douwes m.fl. 1969, Svensson m.fl..
1994). Kunskapsläget är dåligt kring hur många individer den svenska popu-
lationen består av eller hur många individer de olika lokala populationerna
består av. 

Figur 2. Samtliga i Sverige kända lokaler för vitt
stråfly (Chortodes morrisii) markerad med röda
prickar.

Helsingborg

Landskrona

Lund

Malmö

Falsterbo
Trelleborg
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Aktuell hotstatus
Vitt stråfly är i Sverige klassad på rödlistan som Akut hotad (CR) (Gärden-
fors 2005). Artens fragmenterade och mycket begränsade utbredning motiverar
artens placering i kategorin Akut hotad (rödlistningskriterier A4a,
B2ab(i,ii,iii,iv,v), se vidare Gärdenfors 2005) tillsammans med att mörkertalet
bedöms som nära obefintligt (ArtDatabanken internet 2006). I Danmark är
arten rödlistad som Sårbar (Miljöministeriet 1997). Statusen i Central- och
Sydosteuropa är sämre känd men artens fragmenterade utbredning och 
speciella livsmiljö gör att den bör vara hotad och minskande inom hela
utbredningsområdet. 

Historik och trender
Eftersom arten endast är påträffad inom fem områden och först påträffades i
Sverige 1963 finns det dålig kunskap om vilka förändringar i artens utbred-
ning som skett (se vidare under rubriken kunskapsbrist nedan). Att så få fynd
föreligger av arten har att göra med att den är mycket lokal och i mindre
utsträckning attraheras av ljus, vilket är den metod som oftast används för att
studera nattaktiva fjärilar. Riktade eftersökningar krävs oftast för att påträffa
arten och det är sannolikt att arten har förekommit i Sverige långt innan den
först eftersöktes och påträffades 1963 (Ingvar Svensson brev). 

Samhällelig status
Vitt stråfly är inte någon fridlyst art, har ingen status i art- och habitat 
direktivet och berörs heller inte av någon internationell konvention. 

Orsaker till tillbakagång och aktuella hot
Exploatering
Samtliga kända förekomster av vitt stråfly i Sverige ligger i den expanderande
öresundsregionen. På Klagshamnsudden är fjärilen trängd av den expande-
rande ridskoleverksamheten med anläggande av ridbanor och ett ökat mark-

Tabell 1. Samtliga kända fyndlokaler för vitt stråfly Chortodes morrisii i Sverige. Om lokalerna är
belägna inom Natura 2000-område eller naturreservat (NR) framgår även. Planerade naturreservat
är markerade med (x).

Lokal Kommun Fynd Källa NR Natura 
senast 2000

Kämpinge Vellinge 1984 Ingvar Svensson

Gessie (Tygelsjö-Gessie) Vellinge 2000 Markus Franzén (x) x

Klagshamnsudden Malmö 2005 Markus Franzén

Bunkeflostrand Malmö 2004 Markus Franzén (x)

Glumslöv Landskrona 1996 Anders Robertsson x
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slitage och betestryck av hästar. Vidare kan hoten mot Klagshamnsudden för-
väntas öka ytterligare genom rekreationsaktiviteter. En potentiell lokal vid
Lernacken har möjligen förstörts av bygget av öresundsbron. Övriga kända
lokaler utgörs av områden som redan är Natura 2000-områden, naturreser-
vat eller där det finns långtgående planer på att bilda naturreservat såsom för
strandängarna vid Bunkeflostrand och Gessie. På lokaler som är naturreservat
eller Natura 2000-områden utgör exploatering inget hot under förutsättning
att föreskrifterna kvarstår och följs.

Intensivt bete
I Danmark har arten nästan försvunnit från en lokal med en tidigare stark
population på Amager på grund av ett för hårt betestryck (Nielsen 1988,
Meulengracht-Madsen 1989). Riktade skötselåtgärder har dock lett till att
arten nu börjat återhämta sig på lokalen (Per Stadel Nielsen muntl.). Hårt
bete leder till att värdväxten betas bort och således betas även ägg, larver och
puppor av vitt stråfly bort vilket leder till att arten försvinner från lokaler
med ett hårt betestryck.

Igenväxning 
Igenväxning med buskar och träd på ohävdade lokaler leder till minskad
solexponering av värdväxten. Vitt stråfly verkar vara beroende av solexpone-
rade förekomster av rörsvingel. Områden inom Glumslövs naturreservat
(Figur 1) har redan vuxit igen avsevärt och röjning måste ske så fort som möj-
ligt om inventeringen visar att arten fortfarande finns kvar i området. Inom
Klagshamnsudden kommer igenväxning utgöra ett hot mot fjärilens fortsatta
existens på längre sikt (10 år). 

Fragmenterad utbredning
Vitt stråfly har sannolikt alltid haft en fragmenterad och mycket begränsad
utbredning i Sverige. Eftersom utbredningen är koncentrerad till
öresundskusten finns en ökad risk att populationerna skadas till följd av till-
fälliga och slumpmässiga händelser som katastrofer, översvämningar, extrem
kyla etc. Ett nätverk av näraliggande lokaler skulle öka artens överlevnads-
chans. Vilken rumslig skala ett sådant nätverk av lokaler skall ha för att 
optimera artens överlevnadschanser kan fångst-/återfångststudien som före-
slås i detta åtgärdsprogram öka kunskapen om. Att avståndet 10 km rekom-
menderas beror på att nuvarande kunskap om nattaktiva fjärilars flygförmåga
är begränsad. Ströfynd av vitt stråfly i Danmark (Per Stadel Nielsen muntl.)
tyder på att 10 km verkar vara ett rimligt avstånd som arten kan flyga. Studier
av nattaktiva fjärilars flygförmåga i Finland visar att flera arter kan flyga 10
km (Nieminen 1996). Att i detta initiala skede välja ett tilltaget spridnings-
avstånd är motiverat eftersom denna kunskap inte finns idag. 

Kunskapsbrist
Eftersom arten först påträffades i Sverige 1963 finns det ingen kunskap om
artens utbredning i landet innan dess. Uppgifter om artens förekomst, minsk-
ningstakt och hotbild baseras således på information från ett mycket litet
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antal lokaler och under en kort tidsperiod vilket gör osäkerheten stor. Strand-
miljöer som utgör artens livsmiljö har förändrats och minskat i areal under de
senaste 50 åren (Bernes 1994). Många strandmiljöer har vuxit igen eller betas
hårt vilket gör att man kan anta att arten har minskat. Å andra sidan utgör
både Klagshamnsudden och delar av Glumslöv områden som helt skapats av
mänskliga aktiviteter. Kunskapsläget kring hur stor omfattningen är av para-
sitoidangrepp på larverna samt effekterna av detta på populationsnivå är
också otillfredsställande.

I England anges erosion och turism utgöra hot mot arten (Barker m.fl.
2000). 

Befarad känslighet för klimatförändringar
Vitt stråfly har en klart begränsad och fragmenterad världsutbredning. Även
om den svenska förekomsten utgör den nordligaste utposten tyder inget på
att varken vitt stråfly eller dess värdväxt skulle gynnas av klimatförändringar.
Snarare torde arten missgynnas (under alla utvecklingsstadier såväl som full-
bildad fjäril) av ett allt mer oförutsägbart väder med ökad frekvens av kraft-
fulla regn, lokala översvämningar och stormar. 

Övrig fakta
Uppfödning
Uppfödning har visat sig vara mycket svårt (Friedrich 1986, Per Stadel Nielsen
muntl.) och utgör inget realistiskt alternativ för att förstärka eller återin-
troducera arten. Istället bör parade honor användas och släppas ut på lokaler
där man vill förstärka eller återintroducera arten. Om detta sker måste utfallet
noggrant utvärderas och följas upp, och alla berörda aktörer bör informeras.

Befintliga områdesskydd där arten förekommer
För Glumslöv saknas skötselplan. Malmö kommun arbetar med att bilda
naturreservat på strandängarna vid Bunkeflostrand (från Klagshamnsudden
till brofästet) och Länsstyrelsen arbetar med att bilda ett naturreservat för
strandängarna söder om Klagshamn vid Gessie. Klagshamnsudden ligger på
mark utan officiellt skydd och inga planer på bildande av reservat finns. I
Tabell 1 framgår varje känd lokal av vitt stråfly och om det är naturreservat
eller Natura 2000-område. 

Råd om hantering av lokalkunskap 
Arten som utseendemässigt är alldaglig och är i dagsläget inte hotad av
insamling. Men eftersom arten förekommer på få lokaler och i små popula-
tioner bör insamling av arten i huvudsak ske för att få beläggexemplar.
Annan typ av dokumentation kan med fördels prövas i första hand, exempelvis
fotodokumentation. Lokaler kan vara offentliga och redovisas med god 
upplösning. Samtliga fynd ska rapporteras till ArtDatabanken via Artportalen
(www.artportalen.se) liksom till berörda länsstyrelser och kommuner.
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Visioner och mål

Vision 
Målsättningen med åtgärdsprogrammet för vitt stråfly är att långsiktigt säkra
artens överlevnad i Sverige. Visionen är att vitt stråfly förekommer på minst
10 skyddade lokaler från Falsterbo i söder till Helsingborg i norr. Varje lokal
hyser över 500 reproducerande individer. Området från Gessie i söder till
brofästet i norr utgör kärnområdet för arten inom vilket det finns minst fem
lokaler som tillsammans hyser mer än femtusen individer. En bevarandeplan
för vitt stråfly finns antagen i öresundsregionen i samarbete mellan svenska
aktörer och Danmarks Miljøundersøgelser (DMU, http://www.dmu.dk). 

Bristanalys
Artens utbredning är dåligt studerad både vad gäller befintliga lokalers stor-
lek och huruvida arten förekommer på tidigare kända lokaler och potentiella
lokaler utefter Skånes västkust. Hur många individer populationerna består
av och populationernas genetiska status är okänt. Kontinuerlig övervakning
av artens populationer saknas och artens tidigare utbredning i landet måste
kartläggas bättre genom dataläggning av material i landets museum och fynd-
uppgifter angivna i litteraturen. Områden där arten förekommer bör ha 
formellt skydd, exempelvis bör Klagshamnsudden skyddas som naturreservat.
Större hänsyn bör tas till vitt stråfly i bevarandeplaner (Natura 2000-områden)
och i skötselplaner för naturreservat där arten förekommer. Arten är dåligt
uppmärksammad internationellt och inom EU.

Kortsiktigt mål
Artens utbredning och populationsstorlek på kända lokaler utefter den skånska
västkusten har kartlagts senast 2008. Populationerna på Klagshamnsudden
och i Bunkeflostrand skall senast 2011 finnas i livskraftiga bestånd dvs minst
500 reproducerande individer per lokal och situationen i Glumslöv ha för-
bättrats. Om det visar sig att arten är utdöd från Glumslöv, och livsmiljön
bedöms som lämplig, bör det övervägas att återintroducera arten där. Senast
2011 skall vitt stråfly finnas på minst 5 lokaler med totalt minst 500 reprodu-
cerande individer i varje population. 

Långsiktigt mål
För att långsiktigt säkra artens överlevnad i Sverige, och på sikt kunna avföra
arten från rödlistan, krävs att antalet populationer ökar till minst 10 med
minst 500 reproducerande individer i varje population. Potentiella lokaler i
närheten av kända lokaler ska ha koloniserats av arten och kärnförekomsten
på Klagshamnsudden brett ut sig
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Åtgärder, rekommendationer 

Beskrivning av prioriterade åtgärder
I Bilaga 1 redovisas föreslagna prioriterade åtgärder för vitt stråfly och kost-
nader i samband med dessa. 

Inventering och populationsstudier
Vitt stråfly studeras på de idag kända lokalerna (se Tabell 1). På de lokaler
där vitt stråfly förekommer individmärks de fullbildade fjärilarna under
2007-2008. En sådan fångst-/återfångststudie ger svar på hur många individer
populationen består av och inom vilken yta fjärilarna främst förekommer.
Denna studie bör ske koncentrerat under artens flygtid i juli och uppskattas
ta minst 20 arbetsdagar i anspråk. Utifrån denna studie fastställs senast 2009
en lämplig övervakningsstrategi för att följa vitt stråflys populationsutveck-
ling. Varje lokal övervakas till en början varje år och populationsstorleken
uppskattas med lämplig fastställd metod. Förhoppningsvis visar fångst-/åter-
fångststudierna om det är möjligt att uppskatta en populations storlek genom
att endast räkna antalet individer av vitt stråfly under en gynnsam kväll. 
Detta skulle vara den tidsmässigt mest effektiva metoden att uppskatta popu-
lationens storlek. Vidare studeras larvens utveckling och beteende för att få
information om var den övervintrar och om larven är begränsad till särskilda
rörsvingelbestånd (bilaga 2). Graden av parasitoidangrepp på larverna
bestäms också inom denna studie. Denna studie kräver minst 20 dagars 
arbete. En larvstudie kommer t.ex. att visa om det finns möjligheter för 
riktade skötselinsatser under vinterhalvåret. 

En mera storskalig inventering koordineras under 2007-2008 för att öka
kunskapen om artens utbredning utefter Skånes västkust. Dels besöks tidigare
kända lokaler, dels besöks potentiella lokaler med förekomst av rörsvingel
från Falsterbo i söder till Helsingborg i norr. Potentiella lokaler i närheten av
lokaler med förekomst av vitt stråfly dokumenteras noggrant då dessa
bedöms ha en hög sannolikhet att i framtiden koloniseras av vitt stråfly.
Värdväxten är relativt lättinventerad och projekt "Skånes flora" (Lunds 
Botaniska Förening) har noggrann information om var värdväxten förekommer,
vilket ger förutsättningar att välja ut potentiella områden där värdväxten
förekommer. Inventeringen sker 5-15 juli under perioder med gynnsam väder-
lek. Vitt stråfly är på grund av sin färg lätt att inventera och övervaka. Fjärilen
påträffas lättast med pannlampa från skymningen och ett par timmar framåt
då den dels kan ses flygande, men också sittande i vegetationen. Arten är mest
aktiv varma nätter med svag vind men kan även påträffas under mer kyliga
nätter med kraftigare vindar. För att kompensera för osäkerheter i väderlek
och flygtider bör varje lokal besökas minst tre gånger under artens flyg-
säsong. Inventering bör ej ske kvällar då temperaturen är under 10OC och
vindhastigheten överskrider 8 m/s. Det är möjligt att dokumentera arten med
hjälp av batteridrivna ljusfällor, men detta ger sannolikt ett osäkert och
slumpmässigt resultat då arten attraheras i mindre grad till ljuskällor. 
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Habitatbevarande och skötsel
En av de viktigaste bevarandeåtgärderna är att bibehålla artens kvarvarande
habitat. Både igenväxning och ett allt för intensivt bete måste undvikas på
lokaler där vitt stråfly förekommer. Röjning av skuggande träd och buskar
bör ske i Glumslövs naturreservat och på sikt även på Klagshamnsudden. På
strandängarna vid Bunkeflostrand och Gessie bör de viktigare partierna med
rörsvingel skyddas genom fläckvis betesfredning av större bestånd med rör-
svingel. På lokaler med strandängskaraktär bör utfallet av bete eller fläckvis
betesfredning kontinuerligt övervakas så att lokalerna ej blir alltför kraftigt
betade eller för igenväxta. Skötsel i form av slåtter och bränning kan antas
påverka arten negativt och orsaka en mycket hög larvdödlighet. Olika skötsel-
metoder kan provas på mindre ytor. Det är dock nödvändigt att utfallet av
olika skötselmetoder kontinuerligt utvärderas. Sen slåtter är ofta mycket
gynnsamt för en rik flora och fauna men det krävs att även en sådan metod
utvärderas för att följa fjärilens respons till denna skötselmetod. En annan
tänkbar skötselstrategi är vinterbete. 

För lokaler som hyser vitt stråfly skapas en skötselplan som tar hänsyn till
vitt stråfly senast 2008. För Glumslöv saknas skötselplan, varför en sådan bör
arbetas fram om arten återfinns inom reservatet. Senast under 2009 sker 
eventuella åtgärder för att förbättra situationen för arten. Resultatet utvärderas
löpande efter det att åtgärder satts in. Potentiella lokaler inom 10 km från en
känd population av vitt stråfly inventeras vart tredje år för att se om arten
koloniserat området. Om kolonisering skett bör en skötselplan skapas för
området. Särskilt viktigt är att detta sker i området mellan Gessie i söder och
brofästet i norr där den svenska kärnförekomsten av arten finns. Relevant är
att bevara populationer av rörsvingel utmed diken och vägrenar då även
sådana miljöer kan utgöra tänkbara livsmiljöer och underlätta spridning. 

Genetiska undersökningar och utplantering
Den genetiska variationen inom och mellan nordeuropeiska populationer
kartläggs under 2009-2010. Frågan om utsättning av vitt stråfly övervägs
med hänsyn till de genetiska undersökningsresultaten. Vidare gäller att
befintliga populationer dessförinnan stärkts genom skötselåtgärder. Om arten
försvunnit från en lokal t.ex. Glumslöv kan omfattande röjning krävas för att
lokalen skall klassas som en för arten potentiell lokal. Utsättning sker tidigast
2010 och endast om livsmiljön bedöms som lämplig. Eftersom arten är mycket
svår att föda upp bör övervägas att sätta ut parade honor från en stor popula-
tionen t.ex. från Klagshamnsudden. Dock bör ingen utsättning ske innan
samråd skett mellan berörda aktörer. Utsättning på andra potentiella lokaler
bör först övervägas efter att resultaten av skötselåtgärder och populations-
studier utvärderats, tidigast 2011. Utplantering sker endast på potentiella
lokaler som bedöms lämpliga för arten. 

Skydd och omprövning av gällande bestämmelser
Rekommendationer och riktlinjer i skötselplanerna för att bevara vitt stråfly
bör inarbetas i andra gällande och kommande planer. Sålunda bör skötsel-
planer för befintliga naturreservat och bevarandeplaner för Natura 2000-
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områden kompletteras med åtgärdsprogrammets rekommendationer så snart
förekomst av vitt stråfly dokumenterats. 

Samtliga lokaler som hyser större populationer av vitt stråfly bör i framtiden
skyddas för att långsiktigt säkerställa artens överlevnad i landet. För de flesta
områden är detta arbete påbörjat och flera lokaler är belägna inom natur-
reservat (Tabell 1). Om reservat ej är möjligt att bilda bör naturvårdsavtal
med markägaren eftersträvas. Kommunerna har här en central roll och det är
viktigt att information om förekomst av vitt stråfly och dess krav på livs-
miljön förmedlas till kommunens olika aktörer så att lämplig hänsyn och
eventuella åtgärder kan ske i respektive kommun. 

I området mellan Klagshamnsudden och brofästet har Malmö kommun
en avgörande roll för den kommande utveckling. Mycket positivt är planerna
på ett större reservat på strandängarna. I framtiden bör även Klagshamnsudden
avsättas som naturreservat. Exploatering och verksamheter på Klagshamns-
udden bör inte tillåtas. Hästverksamheten som bedrivs på Klagshamns-u
dden bör begränsas. Likaså bör utbyggnader av anläggningar som renings-
verk, uppförande av nya motionsslingor, samt ytterligare belysning i området
undvikas i största möjliga utsträckning. 

Information och digitalisering av fynduppgifter
Informationskyltar bör sättas upp på lokalerna som informerar om före-
komsten av den skyddsvärda fjärilen. Information bör även gers till mark-
ägare, kommuner, andra myndigheter, företag och andra berörda aktörer. 

Samtliga i litteraturen angivna fynd, samt museiexemplar och fynd i 
privata samlingar bör senast under 2007 finnas dokumenterade i Artportalen
(www.artportalen.se).

Allmänna rekommendationer till olika aktörer
Arbetsföretag inom eller i anslutning till befintliga lokaler för vitt stråfly bör
alltid föregås av ett samråd med Länsstyrelsen och respektive kommuns för-
valtning, och följas av tydliga instruktioner för genomförandet. Att meddela
tydliga instruktioner till olika aktörer på lokaler med vitt stråfly är centralt
då många lokaler är belägna i närheten av tätbefolkade områden. 

Röjning av lokaler bör ske under senhöst och vinter och inte under vår
och sommar. Under vinterhalvåret är larverna små och övervintrar nära
markytan, och risken för trampskador torde vara minimal. Uppeldning av
röjt material får ej ske på lokalerna då det finns risk att bestånd av värdväxten
eldas upp. Det röjda materialet bör ej heller uppsamlas i högar som lämnas
kvar på lokalen. 

Man bör i närheten av kända lokaler informera om värdet av att bevara,
men även skapa, ruderatmarker som ofta uppfattas som betydelselös skräp-
mark. Sådana områden kan i framtiden koloniseras av vitt stråfly och vara
betydelsefulla för ett långsiktigt bevarande av arten. 
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Konsekvenser och giltighet

Konsekvensbeskrivning
Åtgärdsprogrammets effekter på andra hotade arter
Vitt stråfly förekommer på marker med en i övrigt intressant och ofta kalk-
gynnad flora och fauna. Det är i detta åtgärdsprogram ej meningsfullt att
redovisa samtliga hotade arter som förekommer på de lokaler som hyser vitt
stråfly. Konstateras kan att arter knutna till både fukt- och torrängsmiljöer
kommer att gynnas om de åtgärder som föreslås i detta program genomförs. 
I bevarandeplaner för Natura 2000-områden finns samtliga rödlistade arter
som förekommer inom området listade. Detta gäller t.ex. för strandängarna
vid Gessie. Att bevara de få obetade lokaler som hyser vitt stråfly är betydelse-
fullt för ett stort antal andra hårt trängda insektsarter. I sydvästligaste 
Sverige är mängden insektsrika marker mycket begränsad och vikande.
Buskrika obetade lokaler på kalkrik berggrund eller obetade strandängs-
miljöer är särskilt artrika och viktiga att bevara. En komplicerande faktor är
att dessa lokaler tenderar att växa igen då vass och sly expanderar då betet
upphör, eller är alltför svagt. Detta kan åtgärdas med t.ex. manuell röjning. 

Det kan uppstå en konflikt om och på vilket sätt bete skall ske på lokaler
av strandängstyp. Detta är dock inte tanken. Fågelliv och kärlväxtfloran 
gynnas generellt av ett hårdare betestryck än vad som gynnar rörsvingel och
därmed vitt stråfly. En lämplig lösning är att områden med förekomst av 
rörsvingel fläckvis undantas från ett återkommande hårt betestryck. Hur 
populationer av vitt stråfly påverkas av olika betesregimer bör övervakas 
och utvärderas efter hand. För att bevara vitt stråfly är det centralt att man
undviker ett generellt och hårt betestryck på hela lokalen. 

Intressekonflikter i övrigt
Det finns ett uppenbart hårt exploateringstryck längs hela den skånska väst-
kusten. Det kommer eventuellt i framtiden uppstå konflikter mellan exploa-
teringsplaner och bevarandet av vitt stråfly, om det visar sig att fjärilen 
förekommer på nya oskyddade lokaler. Detta gäller även för Klagshamns-
udden. Att undvika och minimera dessa konflikter är i första hand 
kommunernas ansvar. 

Förslag till hur intressekonflikterna kan minimeras
Verksamheter bör ej planeras till lokaler där vitt stråfly förekommer. Lokalerna
bör undantas från all form av exploatering och planering för framtida explo-
atering bör inte ske inom dessa områden. 
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Bilaga 2. Plan för utförande 
av larvstudier av vitt stråfly

Den övergripande målsättningen med en larvstudie är att dokumentera vad
som karakteriserar de bestånd av rörsvingel som hyser larver av vitt stråfly.
Vidare ger en larvstudie ökad kunskap om parasiteringsfrekvens, vilka arter
av parasitflugor och parasitsteklar som parasiterar larverna, och en allmänt
ökad kunskap om biologin hos vitt stråfly. 

Larvstudien utförs under september-juni. Under september-oktober görs
förberedande studier på en lämplig lokal. Om möjligt studeras larverna av
vitt stråfly redan under hösten för att dokumentera var larverna förekommer
och om möjligt hur de övervintrar. Det är sannolikt mycket svårt att studera
larverna redan under hösten då de är mycket små. Om det visar sig att larver-
na är möjliga att hitta utförs en mer detaljerad studie beskriven nedan redan
under hösten. Under våren växer larverna till sig och det är under maj-juni,
ofta möjligt att lokalisera larverna då plantorna som larven lever i blir brun-
färgade. Då det bedöms möjligt att lokalisera och kvantifiera larverna (san-
nolikt i maj-juni) placeras slumpmässigt 25 fem x fem meter stora rutor ut på
en lämplig lokal (Klagshamnsudden). 

Inom samtliga utplacerade rutor måste rörsvingel förekomma. För varje
ruta noteras ett antal parametrar som skötsel (bete/slåtter), solinstrålning,
fuktighet, antal rörsvingel-stänglar, antal larver av vitt stråfly, övriga växt-
arter inom rutan etc. Varje ruta fotograferas. Under maj-juni tas dessutom
minst 100 larver av vitt stråfly in för uppfödning. Dessa larver sköts noggrant
och föds upp till fullbildade fjärilar på lämplig plats. Samtliga parasiter
insamlas och artbestäms. Frekvens av parasiterade larver och kläckta fjärilar
noteras tillsammans med antalet icke kläckta puppor. Kläckta fjärilar släpps
ut på den plats där larverna insamlades. En rapport sammanställs som redo-
visar vad som karakteriserar de rörsvingelbestånd som hyser larver av vitt
stråfly, vilka arter som parasiterar larverna, graden av parasitering samt en
beskrivning av larvens biologi och utseende. 

Tidsåtgång 
Planering och framtagande av protokoll (1 vecka)
Fältarbete september-oktober (1 vecka)
Fältarbete maj-juni (3 veckor)
Uppfödning av larver (1 vecka)
Bestämning av parasitsteklar (2 dagar)
Sammanställning och rapportskrivande (2 veckor)

Materiel etc
Utrymme för larvuppfödning etc
Diverse utrustning
Arbetskostnad ca 80 000
Materiel ca 20 000
Totalt 100 000 kr



Åtgärdsprogram för hotade arter är vägledande dokument

för olika aktörers samordnande arbete att förbättra

statusen för arterna. Det här åtgärdsprogrammet

behandlar bevarandeåtgärder för vitt stråfly. Arten är

endast känd från ett fåtal lokaler i landet och har i övrigt

en mycket begränsad världsutbredning. De främsta

hoten mot de svenska populationerna är intensivt bete,

igenväxning och exploatering. 

Inom ramen för detta åtgärdsprogram föreslås en

rad åtgärder för ett långsiktigt bevarande av vitt stråfly.

Värdväxten rörsvingel bör exempelvis fredas från bete

på aktuella lokaler och lokaler som håller på att växa

igen bör röjas. Genom studier av populationer och 

genetik ska kunskapsläget förbättras för att klarlägga

artens statusen. Om nödvändigt kan arten introduceras

på lokaler som den försvunnit ifrån.

Det här åtgärdsprogrammet ger en kunskapsöversikt

om arten, beskriver dess livsmiljö samt behoven av

skydd och skötsel, inventerings- och förstärknings-

åtgärder.
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