
Utbredning Pite 
lappmark

Utbredning norr och 
västerbotten

Brun färg finns ganska säkert, övriga 
ovanliga.

Notering 1 Notering 2

1

Amiral Kan finnas i hela området

2

Aurorafjäril 
Troligen förbisedd Sök i hela 
området.Kanske lättast att hitta 
nära bebyggelse.

3

Berggräsfjäril 15 maj-10 juli

Ganska ny i Pite lappmark tror vi. 
Finns upp till Abborrträsk i nuläget. 
Finns en förväxlingsar, Vitgräsfjäril 
som ev kan finnas här. Värdväxt 
xxxxx

Sök tidigt i juni, sök gränsen mot 
väster.

4

Blomvisslare 25 juni- 31 juli

Finns bara på 700-900 meter höjd 
på fjället där det finns fjällsippa. 
Sök söder om vuogga mot 
Laisdalen.

5

Brun blåvinge 15 juni-15 juli

Finns relativt vanligt i södra delen. 
Finns säkert åtminstone upp till 
Arvidjaurtrakten. Finns ett 
gammalt fynd i Arjeplogsfjällen…. 
kan ev vara en mindre blåvine så 
kolla detta område. Värdväxt xxx 
Mycket lik Turkos blåvinge.

Sök gränsen mot väster. Kan 
finnas i Hela Pite lappmark. Sök. 
handledning på blåvingar 
behövs

6

Brunfläckig pärlemorfjäril+ underart 15 juni -
30 aug

Finns i hela området

7

Disas gräsfjäril 10 juni- 10 juli Finns troligen från kommungräns 
Arjeplog upp till kalfjället. 

Sök  från Moskosel upp till 
fjällen.  Även området rund 
Lefatfjället. Sök gränsen mor 
väster. Sök även i juni på 
kalfjällets myrmarker 
(midsommar)



8

Fjällgräsfjäril 15 juni-15 aug Finn i hela fjällkedjan. 
Lite känt om utvecklinsstadier 
värdväxter mm

9

Fjällhöfjäril 15 juni-15 aug Finn i hela fjällkedjan. 

10

Frejas pärlemorfjäril 1 juni-31 juli Osäker utbredning mot norr

11

Friggas pärlemorfjäril 28 maj -10 juli
Finns troligen i hela området. Sök 
även på fjället på hjortronmyrar 
när hjorttronen blommar.

12

Grönsnabbvinge+ underart 11maj- 10 juli
Finns i hela området med 
undantag på kalfjället( över 800 
meter? )

Vi har ev en underart i fjällnära 
sluttning. 

13

Gulfläckig glanssmygare Sök i hela området, osäker 
utbredning.

14

Gulringad gräsfjäril

Finns upp till Jutis sen osäkert. Sök 
myrområden från jutis och väster. 
Kan vara så att där Disas gräsfjäril 
börjar så minskar denna fjäril.

15

Hedblåvinge+ underart

Troligen har vi bägge underarterna 
här i Pite lappmark. Sök om det 
finns en gräns. Handledning 
behövs.



16

Lappnätfjäril kan finnas i längs i väster, fjällnära

17

Ljungblåvinge 15- juni-31 aug Årets mål är att hitta säkra fynd 
med taggen på framskenbenet.

18

Luktgräsfjäril
Ganska ny i Pite lappmark tror vi. 
Finns upp till Abborrträsk i nuläget. 
Värdväxt xxxxx

Sök gränsen mot väster. Bör 
finnas upp till Arvidsjaur

19

Makaonfjäril Kan finnas i hela området

20

Midsommarblåvinge

Ganska ny i Pite lappmark tror vi. 
Än bara fynd i Glommersområdet. 
Snarlik andra blåvingar så ta fram 
lite bilder/ hjälp för kommande 
inventering.

Kan vara så att den finns i hela 
pite lappmark. Kan förväklas 
med andra blåvinge. Ta fram 
handledning i artbestämning.

21

Myrgräsfjäril Jag sett myrgräsfjäril ner till 
Allejaur. 

Sök gränsen gränsen mot öster. 
Bör finnas i Arvidsjaurs 
kommun.

22

Myrpärlemorfjäril+ underart Kan finnas i hela området. Ev först 
i juli.

Troligen är det underarten som 
är i fjället och är svår att skilja

23

Myrvisslare Finns i hela området



24

Nässelfjäril
Sök i April i fjällen en mörkare 
variant. Ev underart…Värdväxt i 
fjällen ?

25

Prydlig pärlemorfjäril+ underart Finns i hela området

26

Puktörneblåvinge+ underart
Vi har troligen bägge underarterna 
och kan vara bara en i fjällen och 
en i öster och tommt i mitten.

27

Rapsfjäril+ underart Var går gränsen för underarten 

28

Silverblåvinge

Ganska ny/ ovanlig  i Pite lappmark 
tror vi. Än bara fynd i 
Glommersområdet. Snarlik andra 
blåvingar så ta fram lite bilder/ 
hjälp för kommande inventering.

Kola gräns mot väster. Kan 
finnas upp till Arvidsjaur. Leta 
även i Hällberg ev upp mot 
slagnäs.

29

Skogsgräsfjäril+ underart
Finns troligen ner till Arjeplog. 
Kanske är denna fjäril påväg att 
spridas österut. 

 Sök gränsen mot öster. Se om 
bägge underarterna. De 
Sydligare kanske kommer in från 
söder…

30

Skogsnätfjäril+ underart Kan finna i hela området. Fler 
underarter.

31

Skogsvitvinge

Troligen förbisedd. Finns säkert i 
Glommer, Järvträsk Gallejaur. 
Mycket svår att skilja från 
ängsvitvinge.

Sök i Järvträsk-Glommers mm



32

Sorgmantel ses bara enstaka vissa gynnsamma 
år. Kan ev ses i hela Pite lappamek

33

Svartringlad pärlemorfjäril+ underart Finns i hela området

34

Svavelgul höfjäril Finns i hela området

35

Tallgräsfjäril

Finns upp till Jäckvik. Fyndet i 
Vuogga kan vara felaktigt. Sök 
jämna år väster om Jäckvik i 
dalgångar/myrområden . Tycker 
mej se att tallgräsfjärilar som finns 
lång västerut ibland ser anorlunda 
ut. Kolla om det kan vara underart.

Flyger barsa jämna år

36

Tistelfjäril Kan vissa år finnas i hela området

37

Tosteblåvinge Sök från Arjeplog och västerut. Koll 
fjällnära.

38

Vinbärsfuks Osäker utbredning men kan finnas 
i Arvidsjaurs kommun.

39

Violett blåvinge Finns i hela området



40

Ängsblåvinge

Fynd upp till  Arjeplog så sök i hela 
området och sök gränsen väster. 
Kan förväxlas med Mindre 
blåvinge.


