
Säfferot- nyckeln till framgång 
Gotlandssäfferotplattmalens larv är 
helt beroende av värdväxten säfferot, 
Seseli libanotis, för sin överlevnad. 
Under juni månad spinner larven 
ett skyddande hölje, bland några 
av säfferotens toppblad. Inne i 
spinnet äter larven av bladen tills 
den förpuppas och kläcks till fjäril 
i mitten av juli. Säfferot påträffas 
oftast i varma kalkrika områden. 
Den är konkurrenssvag och kräver 

en kontinuerlig markstörning, vilket 
troligen gynnar etableringen av nya 
plantor. Säfferot blommar i juli till 
augusti med små vita eller rödlätta 
blommor. Förr hittade man säfferot 
på ängsmark och på mark med 
glest skogsbete. Den betas gärna av 
exempelvis får och nötkreatur, varför 
den idag främst hittas i obetade 
marginalmarker så som grustäkter, 
åkerkanter, bryn och utefter vägkanter. 

Gotlandssäfferotplattmalen- en unik doldis
Gotlandssäfferotplattmalen är en endemisk art för vårt land, vilket 
innebär att den bara förekommer i Sverige. Den är känd från tre platser 
i Uppland och en på Gotland. Gotlandssäfferotplattmalen är en liten 
fjäril som tillhör det gamla småbrutna jordbrukslandskapets insekter. 
Den har levt på slåtterängar och utmarksbeten. I takt med att sådana 
marker blivit färre så har artens livsmiljö med den livsviktiga värdväxten 
säfferot försvunnit alltmer. För att gotlandssäfferotplattmalen ska kunna 
överleva i Sverige, behöver den din hjälp!

Information om hotade arter

Svartbent sköldbagge

Säfferot

Mnemosynefjäril

Gotlandssäfferotplattmal (Depressaria nemolella)



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

miljövård.

 

Lästips: Åtgärdsprogram för bevarande av gotlandssäfferotplattmal, Naturvårdsverket 2009.
Foto: gotlandssäfferotplattmal: Jan-Olov Björklund, säfferot: Mats Wilhelm,  

svartbent sköldbagge: Tommy Lennartsson, mnemosynefjäril: Joel Berglund,  
larv gotlandssäfferotplattmal: Jan-Olov Björklund, miljöbild: Jan-Olov Björklund

Information om hotade arter Gotlandssäfferotplattmal (Depressaria nemolella)

Hotad av sämre tillgång på värdväxten säfferot 
Gotlandssäfferotplattmalen hotas av minskad tillgång 
på värdväxten säfferot, vars försvinnande delvis 
kan förklaras med bristen på hävd, vilket medför att 
landskapet växer igen mer och mer. 

Tidigt och intensivt betade marker samt att säfferotens 
livsmiljö omställts till produktionsskog, är andra orsaker 
som medfört att säfferot minskat kraftigt, och därmed 
även gotlandssäfferotplattmalen chanser att överleva. 

Visste du att: 
•	 	Gotlandssäfferotplattmalen	troligen	övervintrar	som	ägg.
•	 	Gotlandssäfferotplattmalen	är	nattaktiv.
•	 	Säfferoten	dör	efter	att	den	blommat,	vilket	den	gör	efter	tre	

till	fem	år.	
	Åtgärder	som	gynnar	gotlandssäfferotplattmalen	gynnar	•	
även	många	andra	hotade	arter,	som	till	exempel	svartbent	
sköldbagge	och	mnemosynefjäril.

Det här kan du göra för att gynna fjärilen  
på din mark
•		 Sen	slåtter	och	sent	betespåsläpp,	från	slutet	av	

augusti till början av september, gör att säfferoten 
hinner blomma och sprida sina frön. 

•		 Skapa	bar	jord	för	att	gynna	etableringen	av	säfferot.	
•		 Skapa	solbelysta	ytor	med	vindskyddade	bryn	

och buskage, genom att röja bort gran och sly. 
Gotlandssäfferotplattmalen vill ha ett varmt 
mikroklimat. 

Gotlandssäfferotplattmal	
(Depressaria	nemolella)
Vingbredd	18-22	mm
Akut	hotad	(CR)

Här	trivs	gotlandssäfferotplattmalen!

Larv	av	gotlandsäfferotplattmal.


