
Tips för planering av en fjärilsträdgård

Låt din trädgård bli en oas där både fj ärilar och människor trivs! 
Fjärilar dras till växter som doftar gott , är rika på nektar och är 
färggranna. Försök att  skapa en trädgård med variation, blanda 
träd, buskar och örter. Har du bara en liten yta, satsa främst på 
fj ärilarnas favoritväxter som buddleja eller kaprifol.
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Makaonfjäril i ungersk syren.



Har du en större yta till förfogande, kan du satsa på att  plantera 
växter med olika höjd och som blommar vid olika tidpunkter un-
der hela växtsäsongen, från vår till höst. Plantera helst fl era växter 
tillsammans, det gör det lätt are för fj ärilarna att  hitt a rätt .
Fjärilar tycker om soliga platser, så plantera växterna i ett  soligt 
läge. Försök också att  skapa platser med lä, fj ärilarna gillar inte 
blåst.
Varma dagar behöver fj ärilarna en plats där de kan släcka törsten. 
Ett  grunt fågelbad ger dem möjlighet att  dricka.
Spara gärna en skräphörna i trädgården och låt nässlor, tistlar och 
olika klöverarter frodas. Det här är växter där många fj ärilar lägger 
sina ägg och som ger viktig föda åt larverna.
Fjärilar, och många andra insekter, älskar fallfrukt som ligger 
och jäser så låt gärna frukten ligga kvar. Har man ingen fallfrukt 
fungerar det också bra att  smeta in stammar eller grenar med jäst 
sylt, det lockar både dag- och natt fj ärilar.
Fjärilarna kan trivas även på en balkong, under förutsätt ning att  
den är skyddad från vind. Plantera fj ärilsfavoriter, som t.ex. laven-
del, mynta eller timjan, som också passar i matlagning.

Påfågelöga i kungsmynta.



Exempel på växter som fjärilarna gillar

Perenner  och annueller

Anisisop

Aubretia

Blomstertobak

Blåklint

Bolltistel

Chokladblomma

Gurkört

Hampfl ockel

Höstaster

Kattmynta

Lavendel

Nattljus

Mattram

Prästkrage

Renfana

Rödklint

Stjärnfl ocka

Violer

Väddarter Nässelfjäril på tagetes.

Amiral i häckspirea.



Kryddväxter

Isop

Kungsmynta

Rosmarin

Salvia

Timjan

Buskar

Schersmin

Vildkaprifol

Liguster

Syrenbuddleja

Syrener (gärna ungersk)

Spireor (helst Häckspirea)

Träd

Fruktträd

Rönn

Sälg

Mindre guldvinge på höstöga.

Slåttergräsfjäril på stjärnfl ocka.
Sexfl äckig bastardsvärmare på rödklint.

De ovan uppräknade växterna lockar långt ifrån bara dagfj ärilar 
utan drar också till sig många andra insekter som söker deras 
pollen och nektar. Man kan få se bin, humlor, många blomfl ugor, 
skinnbaggar och skalbaggar som guldbaggar och blombockar. 
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