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        3 januari 2009 

Pressmeddelande 
Fina fjärilsfynd i Stora Vika 
 
Under 2008 har fjärilsexperten Göran Palmqvist på uppdrag av Nynäshamns 
Naturskyddsförening inventerat vilka fjärilar som finns i markerna runt kalkstensbrottet i 
Stora Vika (Nynäshamns kommun). I sin inventeringsrapport konstaterar han att området är 
en av Stockholms läns artrikaste och mest värdefulla fjärilslokaler. De finaste fynden var 25 
rödlistade fjärilsarter inklusive karaktärsarten apollofjäril (se de två bifogade fotografierna).  
– Det här betyder att Stora Vika kan mäta sig med de finaste fjärilslokalerna i Stockholms 
södra skärgård, till exempel de på Utö, förklarar Göran Palmqvist. 
 
För att apollofjärilen och andra fjärilar ska fortsätta trivas på markerna i Stora Vika krävs 
naturvårdsinsatser. Det handlar bland annat om att förhindra igenväxning av markerna. Tack 
vare ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskyddsförening, Nynäshamns kommun och 
markägaren Talloil har röjning kunnat ske, och 2007 invigdes även en natur- och kulturstig 
runt kalkstensbrottet. Stigen har sedan dess blivit vältrampad. Genom informationstavlor får 
besökarna bland annat veta vilka fjärilar som finns i trakten och vilka växter de är beroende 
av. 
– De här insatserna har varit mycket viktiga, men mer behövs. Och det är viktigt att det görs 
röjningar varje år och att det studeras hur röjningarna påverkar växter samt fjärilar och andra 
insekter, säger Göran Palmqvist.  
 
Olika fjärilar är beroende av olika växter. Kalkstensmarkerna i Stora Vika ser ställvis 
gotländska ut, så det är inte svårt att förstå att floran här är ovanlig. Apollofjärilens larver 
lever av kärleksört och vit fetknopp, vilka klarar sig bra på torra och varma hällmarker. Den 
rödlistade mindre blåvingen, och många andra slags blåvingar, behöver ärtväxter som 
getväppling och käringtand för att leva vidare, och de växterna trivs också här. 
 
Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta med naturvårdsinsatser på ideell basis, men det 
behövs större insatser än så. 
– Det är stora marker som behöver hållas öppna och det är svårt att klara av det med enbart 
ideella insatser. Därför spanar vi med ljus och lykta efter bidrag som kan finansiera fortsatta 
röjningar och inventeringar, förklarar Tore Söderqvist, ordförande i Nynäshamns 
Naturskyddsförening.  
Han tillägger: 
– Markerna i Stora Vika har i nuläget inte något formellt naturskydd, så en fortsatt god vilja 
hos markägaren behövs för att fjärilarnas marker ska finnas kvar. 
 
* * * * * * * * * * 
 
Två bilder på apollofjäril bifogas. De får endast användas i samband med artiklar om 
fjärilsinventeringen i Stora Vika. Foto och copyright: Göran Palmqvist. 
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Göran Palmqvists rapport har titeln Fjärilsfaunan i Stora Vika i Nynäshamns kommun. Hela 
rapporten finns som PDF-fil och översänds på begäran. Kontakta Tore Söderqvist (se nedan). 
 
För mer information, kontakta: 
Göran Palmqvist, e-post goran.palmqvist@ownit.nu, tfn 08-7457375, 073-6974143 
Tore Söderqvist, e-post nynatur@hotmail.com, tfn 076-2475796 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Nynäshamns Naturskyddsförening 
** Vi har ca 500 medlemmar och är Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns kommun ** 
Postadress: c/o Söderqvist, Norr Källsta 15, 148 96 Sorunda 
Hemsida: www.nynashamn.snf.se 
E-post: nynatur@hotmail.com 
Tfn, ordf. Tore Söderqvist: 08-53044337, 076-2475796 

 


