
Ängsskära- ett måste!
Ängsskäreplattmalens nästan 
helt svarta larv utvecklas endast 
i bladrör på ängsskära (Serratula 
tinctoria). I maj–juni viker larven ett 
ängsskäreblad längsmed mittnerven 
och spinner ihop det till ett bladrör. 
Larven äter av toppen på bladet och 
förpuppar sig sen i marken. Den kläcks 
till fjäril i början av juli.  Ängsskära 
är en tistellik flerårig ört utan taggar 
som kan bli nästan en meter hög. Den 
blommar från juli till september med 
rödvioletta blommor. Ängsskära växer 
på kalkrik mark, i hagmark, ängsmark 

och i glesa lövskogar som behöver 
växa ostört tills den blommat och 
släppt sina frön. 

En specialitet som ängsskäran 
besitter kan vara artens räddning. 
Den har nämligen en förmåga att 
överleva som vegetativa plantor när 
omständigheterna är ogynnsamma. 
Den klarar inte igenväxning men kan 
hålla sig kvar på ohävdade marker 
under en lång tid innan den slås 
ut. Ängsskära hittas idag främst i 
igenväxande slåttermark, extensivt 
betade skogs/ängsmarker, diken, 
vägkanter och skogsbryn. 

Ängsskäreplattmal -25% av världsbeståndet
Ängsskäreplattmalen är en liten nattflygande fjäril, med bara 20 
millimeter mellan vingspetsarna. Idag är den endast känd från 
enstaka små ställen i Blekinge län, Stockholms län, Uppsala län och 
på Öland. Utanför Sverige har den bara konstaterats i Lettland och 
England. Troligen finns en fjärdedel av all världens ängsskäreplattmal 
i Sverige, vilket ger oss ett stort bevarandeansvar.
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Hotad av minskad tillgång ängsskära
Ängsskäreplattmalens minskning i Sverige beror troligen 
på att värdväxten ängsskära minskat. Ängsskära tål 
varken igenväxning eller hårt bete och hotas av ändrade 
brukningsformer. Ängsmarker som tidigare slagits 
med traditionell slåtter och hjässning har i våra dagar 
omvandlats till intensivt betade marker eller gödslade 
vallodlingar. Växtbestånden hotas också av torrläggning 
och skogsplantering.

Det här kan du göra för att gynna 
ängsskäreplattmalen på din mark:
•	 Förhindra	att	ängsskära	försvinner.	Röj	träd	och		 	

buskar vid svaga bestånd. Tänk på att skapa lägivande 
buskage och bryn.

•	 Vid	bete,	är	ett	sent	betespåsläpp	med	låg	djurtäthet	
ett måste för att ängsskära ska hinna blomma och 
släppa sina frön. Vid tidigt bete, stängsla ifrån den del 
av betesmarken där ängsskära finns. 

•	 Den	bästa	hävdformen	för	både	ängsskära	och	
ängsskäreplattmalen är slåtter som utförs i slutet av 
augusti början av september.

Visste du att:  
•	 Ängsskära	kan	användas	till	färgning	och	ger	en	

citrongul	färg.
•	 Kraftledningsgator	har	visat	sig	kunna	utgöra	refuger	i	

landskapet	för	ängsskära.
•	 Kännetecknet	för	plattmalarna	är	att	de	i	vila	lägger	sina	

jämnbreda	framvingar	över	varandra,	vilket	ger	ett	platt	
utseende.

•	 Åtgärder	som	genomförs	för	ängsskäreplattmalen		 	
ger	blomrika	ängsmarker,	vilka	gynnar	många	andra		
nektarsökande	bin	och	fjärilar,	som	väddnätfjäril.	

Har du frågor kontakta din Länsstyrelse, 
ansvarig för hotade arter inom natur - och 

miljövård.

Lästips:	Åtgärdsprogram	för	ängsskäreplattmal.	Naturvårdsverket.
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Larven	är	i	det	närmaste	svart	och	utvecklas	i	bladrör	på	
värdväxten	ängsskära.
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larv	ängsskäreplattmal:	Jan-Olov	Björklund,	miljöbild:	Jan-Olov	Björklund	

Här		trivs	ängsskäreplattmalen!


