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The series of annual compilations of remarkable records of Microlepidoptera is continued
fbr the 28th year. Probably owing to declining populations of small moths preceding year
and abnormal weather in this year most Swedish lepidopterists got diminutive results de-
spite normal collecting efforts. Some pafis of Sweden are still less investigated and there
quite a few species new to these provinces were recorded. On the other hzrnd, no species

was lbund new to the country and many normal immigrants were scarce or nol seen at all in
spite of predominant warm winds from the south and southeast during the usual migration
autumn months. Bry-otn4tha mtmtlella (Douglas, 1850) has recently been synonymized
wrrh B. Lrmbrosella (Zeller, 1839). The Coleophora and Monochrr.ta species dealt with pre-
ceding year, are still without names. At present 1679 species of Microlepidoptera are

known from Sweden.

I. Svensson, Vivedolsvägen 10, Östcrslöv, SE-291 S4 Kristianstad, Sweden.

Inledning
Detta är den 28:e årsrapporten om anmärknings-
värda småfjärilsfynd i Sverige. Liksom förut be-
handlas i ett särskilt avsnitt sådana arter dr sär-
skilt intressirntr och iöljs av elt a\ snitt om immi-
gration. Förutom vetenskapliga namn används i
dessa avsnitt även svenska namn enligt Svensson
& Palmqvist (1990). Berättelserna om de olika
arterna grundas på insamlarnas egna uppgifter. I
ett följande avsnitt förtecknas nya landskaps-
fynd, inklusive sådana från de föregående avsnit-
ten. Insamlare anges här genom f'örkortningar
enligt ZOO-TAX (Cederholm 1978, 1991). In-
samlingsår anges endast for tynd före 2000. En
förteckning över insamlare följer därefter.

Rapporten bygger på senaste upplagan av fjä-
rilskatalogen (Svensson et al. 1994), med samma
systematik och nomenklatur. Katalogens numre-
ring på arterna används i avsnittet om nya land-
skapsfynd. Auktorsnamnen utelämnas här.

Ur led är tiden. Camla sanningar l'rån Shake-
speares dagar är alltid lika aktuella. Det är inte

bara sommartiden som ställer till trassel för fjä-
rilssamlarna. Den tenderar bli längre f'ör vart år
och kommer kanske småningom att omfatta hela
året. Fast den är missvisande, skulle vi åtminsto-
ne slippa ställer om klockorna. Nu är det vädret
som inte är sig likt - om det någonsin varit det.
Det nya årtusendet inleddes med att förlägga
högsommaren till slutet av april med fortsättning
till mitten av maj. Under de normala sommar-
månaderna juni-augusti steg temperaturen sällan
över 25o. Sommaren blev alltså kylig enligt de
flestas uppfattning och även regnig. Meteoro-
logernas medeltal för perioden låg dock bara un-
dantagsvis mer än en grad under normal tempera-
tur och i norra Norrland t.o.m något över. Regn-
mängderna blev nästan överallt större än normalt
och i delar av Norrland mer än dubbelt upp.V1
minns de svåra översvämningarna i Hälsingland-
Medelpad. Hösten var varmare än normalt; under
oktober och november med vindar från syd och
sydost och varmare än som någonsin uppmätts.
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Redan föregående år iakttogs minskande fjä-
rilspopulationer och detta i förening med årets

extrema väderf'luktuationer är sannolikt orsaken

till att flertalet fjärilssamlare upplevde år 2000

som det sämsta någonsin, möjligen med undan-

tag ttir 1987. För första gången i den här seriens

28-åriga historia flnns inte en enda ny art för
Sverige att rapportera. I stället har nyligen.Bryo-
tropha mwtdella (Douglas, 1850) synonymise-
rats med B. umbrosella (Zeller, 1839) (Rutten &
Karsholt 1998). Det har inte heller trots försök
gått att tinna fler exemplar av föra årets okända

Coleophorcr-och Monochroa-artet eller att få
fram namn för dem. Man kan befära att efter-
verkningar av de minskande populationerna gör
sig gällande åiven nästa år. Under hösten har det

inom stora områden varit mycket få minor att se

och då kläcks förstås också få fjärilar till våren. I
Mellaneuropa förekommer dock arter som ex-

panderar norrut och som vi därför bör hålla utkik
efter. Vidare finns det fortfarande svenska land-
skap som är mindre väl utforskade. Detta år har

ett par sådana blivit f'öremål för större uppmärk-
samhet, vilket resulterat i att listan över nya

landskapsfynd ändå blivit tillfredsställande. An-
talet kända arter småfjärilar i Sverige har mins-
kat till 1679.

Den lilla skaran rapportörer har varit trogna
efter denna downperiod och några har tillkom-
mit. Till alla som bidragit ett hjärtligt tack. Hop-
pet står ändå till framtiden. Som vanligt bör rap-
porter lämnas till mig omedelbart efter tretton-
dagen för att hinna publiceras före högsäsongen.

Intressantare arter
Stigmella centifoliella (ZelIet), tvärbandad

rosendvärgmal. Fast man inte sett särskilt
många dvärgmalar de senaste två åren, ser det ut
som denna art klarat sig bra och möjligen vidgat
sin utbredning. Utöver förra årets nyfynd för
Skåne har Bengt A Bengtsson tagit en fjäril
1999 och ytterligare några exemplar 7.V.2000 i
Arontorp, Torslunda socken på Oland. Den lik-
nar många andra arter och kan förstås också vara

förbisedd. Minan kan troligen inte skiljas från
den allmänna S. anomaLella.

Nemapogon woffieLlo (Karsholt & Nielsen),
mörk svampmal. En inhandlad feromonknapp
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för ol vonglasvingen (Sy nanthe don andre nae f o r -

izls) lockade inga glasvingar men till min över-

raskning började det svärma små malar runt den

iiamåt kvällningen på en skogsväg i Sk. Näsum,
diir iag i övrigt verkningslöst satte ut knappar

med diverse feromoner för Cydicratter m.fl
(Fig. l). Det krävdes genitalpreparat för att klar-
lägga att de inte var den överallt f'örekommande
N. clctaceLla, allmän svampmal. Försök med f'e-

romonknappen på olika platser i östra Skåne

lockade undantagslöst liam denna annars sällan

insamlade fiäril, såväl hemma i trädgården som
på ruderatområde utan träd, men särskilt talrikt i
skog, t.o.m. i planterad granungskog. Ett bra sätt

att få tag i en sällan sedd och lätt felbestämd art.

S c hi.ffe rm ue ll e r ia s chaeJfere l, la (Linnaeus),
kilskriftpraktmal, behandlades i föregående rap-
port (Svensson 2000) efter att ha påträffats på

importerat virke i ytterhamnen i Sölvesborg, Bl.
av Bert Pettersson. Han har lbrtsatt att hålla ett

öga på det importerade virket och kunde 3.VI
fänga 2 hanar och en hona llygande i kvällssolen
runt massaved av bok. Fler exemplar sågs.

Elachista subocellecL (Stephens), halvögon-
gräsminerarmal, har varit en .typisk öbo i
Sverige, funnen endast lokalt på Oland och mer

utbrett på Gotland. lnte nu längre. Ingemar
Frycklund tick 3 fjärilar på lyse 13.VlI och

30.V[ som de sista fjärilarna i gryningen på

Komossängen i Älvkarleby socken i Uppland.
På lokalen växer ett sterilt bestånd av värdväx-
ten lundskafting (Brachlpodium sylvaticum),
varför arten säkerligen är bofast.

CoLeophora spiraeella Rebel, spireasäckmal.
Säckar av denna i Nordeuropa okända art
påträffades I996 oväntat i Landeryd och Adels-
näs i Östergötland. Endast en fiiiril kläcktes
(Svensson 1998).Ingen ny lokal har upptäckts,

men på de tidigare håller sig arten kvar. Mats
Lindeborg stannade till i Adelsnäs 9.VI och hit-
tade 10 säckar på spireabuskar under en dryg
halvtimme. Endast en vinglös stekel kläcktes,

meden fjärilen tydligen redan kläckts från övri-
ga säckar. Kanske flyger arten på försommaren,
eller redan i maj ett år som detta.

Coleophora scabrida Toll, knytlingsäckmal,
är en lokal och svå'rfunnen art som hittills varit
känd endast från sydöstra delen av landet. Inge-
mar Frycklund har nu tagit arten på Marma
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Fig. 1. Tillflygning crv den sällsynta arten Nemapogon woffiella Karsholt & Nielsen, mörk svam;tmaL, tilL knapp
metl konstgjort.feromon.för olvonglttsvingen), Synanthedon andrenaeformis (Lttspeyres).

The rare species Nemapogon woffiella coming to a button with tLrtifcial pheromone for Synanthedon
andrenaeformis.
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skjutfält i Alvkarleby, ett exemplar 10.VI och
ytterligare ett med borttappat datum. Värdväx-
ten knytling (Herniaria glabra) är utbredd efter
de gamla grusvägarna, på en skjutbana och i ett
grustag i området. Förmodligen är fjärilen förbi-
sedd lite varstans genom sin likhet med flera an-
dra arter och den tidiga flygtiden. Den endast 7
mm långa rörsäcken med larven är aldrig funnen
här.

Athrips amoenella (Frey), praktstävmal, an-
mäldes ny för landet som en okänd art efter att
ett exemplar insamlats 28.Y.92 nära sjön All-
gunnen i östra Småland av Peter Koch-Schmidt
(Svensson 1994). Senare har vid olika tillfällen
insamlats ett större eller mindre antal exemplar

men fortfarande endast nära Allgunnen. Utom-
lands påträffades den ungefär samtidigt mycket
lokalt i Finland och numera vet vi att den därtill
förekommer i Slovakien, Österrike, ltalien och
Spanien. Ole Karsholt upptäckte ett exemplar
bland A. tetrapunctella i min gamla samling i
Lund, insamlat av mig redan 8.VI.74 på Sand-
hammaren i Skåne. Arten kan mycket väl vara
bofast där, fäst ingen observerat den på detta ett
av våra mest genomsökta områden. Den mest
troliga värdväxten, backvicker (Vi c ia c as s ub ic a)
finns åtminstone.

Scrobipalpula dffiuella (Frey), tvillingstäv-
mal, har nyligen "återupplivats" i Sverige
(Svensson 1999). Alltjämt tvistar specialister
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om artsrätten gentemot S. psilella, men åtmins-
tone här verkar det inte vara några problem att
hirlla dem isär. Fjärilarna ser normalt olika ut
och det synes inte finnas några övergångar i ge-

nitalierna. Däremot är kanske inte värdväxten
helt utslagsgivande. Jan-Olov Björklund har i
Up. Östhammar 14.VIl tagit arterna tillsammans
i två sandtag med gråbinka (Erigeron acre),som
här bör vara värdväxt för båda arterna då fält-
malört helt saknas.

Eucosma scorzonerana (Benander), svinrot-
vecklare, är en internationell raritet, endast känd
från nordöstra Europa från Norge till Slovakien
och österut till Kazakstan i Asien. Sannolikt är

arten också på tillbakagång, vilket sannolikt be-
ror på ändrade brukningsfbrmer i jordbruket, ef'-

tersom den åtminstone i Sverige endast är fun-
nen på lövängar, d.v.s. slåtterängar med spridda
träd. Här har den heller inte setts på årtionden.
Benander (1942) kände vid sin beskrivning av

arten den endast från Öja på Gotland och Alguts-
rum på Öland. I kvällssolen 4.YI.1 1 fann jag
oväntat några exemplar flygande över svinrot
strax utanför nationalparken Gatphyttan i När-
ke. Såvitt bekant har fiärilen inte återfunnit var-
ken här eller på Öland, där den eftersökts en hel
genom åren. Den är emellertid inte helt försvun-
nen från landet. Göran Palmqvist skraphåvade
31.V utan resultat flera bestånd av växten på

Gotland, bl.a. på den gamla lokalen i Lojsta.
Han hade väl gett upp då han stannade efter väg
145 mellan Fjälmyr och vägen in mot Ardre där
det växte en del svinrot i vägkanten liksom i den

glesa tallskogen. Vid 20.30-tiden då solen stod
lågt lyckades han håva in två exemplar, det ena

flygande mot växten och det andra uppskrämt.
Det är ännu inte fästställt att larven lever på

svinrot och fyärilen verkar inte sitta på den,

eftersom skraphåvning inte ger resultat. I röd-
listan är arten klassad som starkt hotad, vilket
bör motivera snabba fbrskningsinsatser för att
klarlägga dess levnadsbetingelser.

Eucosma suomiana (HofTman), finsk gullris-
frövecklare. Endast enstaka spridda exemplar
har rapporterats från östra Sverige, det första
Up. Munkö 29.YI.52, det andra och tredje Sö.

Enskede 2 och 3.IX.88 ftanske felbestämda,
tiden passar inte) och det fjärde i Nb. Sangis
24.VI.83. Ett femte och ett sjätte fynd från nord-
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östra Uppland tillkommer nu, tagna av lngemar
Frycklund på lampa, den 9.VII.99 i anslutning
till den nyanlagda motorvägen över Storön i
Dalälven respektive den 1.V[ vid Marma skjut-
fält. Dessa är de första svenska fynd som inte
gjorts i direkt anslutning till östersjökusten..

Cydia contucopiae (Tengström), aspskogs-

vecklaue. Från den enda kända svenska lokalen i
Dr. Garpenberg rapporteras ett tredje exemplar
av Christer Agren, en hane återigen skrapad fiån
skadad aspstam 5.VI andra dagen av totalt sju
besök. Andra besökta asplokaler i trakten har
inte gett något.

Homoeosoma nebwlella (Denis & SchifTer-
milller), molnigt tistelkorgmott, har kanske eta-

blerat sig inom landet, eftersom den rapporterats
även i år, om än långt från antalet vid förra årets

invasion (Svensson 2000). Följande fynd före-
ligger: Sm. Västervik 2-7.X (Stefan Ekroth),
Go. Hamra 9.IX-21 .X (Clas Källander, Karl
Källander, Nils Ryrholm) och Sö. Mariefred 3.X
(Håkan Elmqvist), ett ex på respektive lokaler.

D u p o nc h e I i cL .fov e ali,s (Zeller), sy dtandm ott,
har återigen påträllats inomhus i Stockholms-
området. Bert Gustafsson fann det andra exem-
plaret i Sverige i Up. Lappkänsberget 22.X. Det
förra var från närbelägna Sundbyberg 19.IL98
(Svensson 1999). Finns det kanske en kläck-
ningshärd i trakten?

Några arter har tagits så sent på säsongen att
en extra generation kan förmodas. Den tidiga
högsommaren och den varma hösten kan ha bi-
dragit fast den normala högsommaren uteblev.
Till min fjärilslampa i Sk. Osterslöv kom 7.lX
en mängd ovanligt småväxta Phyllonorycter
blancardella (Fabricius), apelguldmal. Kanske
en tredje generation. På hemmalampan visade
sig 27.IX en väl bibehäIlen Catoptria JttlseLla
(Denis & SchifTermiiller), oäkta gräsmott. Hans
Pettersson fick 3.X en hona av Pseudargyrotoza
conwagana (Fabricius), askbredvecklare, i sin
ljusfälla vid Bo. Uddevalla (Fig. 2). Nils Fors-
hed tog 28.IX en frasch Apotomis betuletana
(Haworth), gulanl upen bj örkknoppvecklare, vid
Vg. Skövde. På Oland fick Per-Eric Betzholtz
13.IX en fräsch P.commotis pulveralis (Hiibner),
pudrat ängsmott, och l3.X en Dioryctria abie-
tella (Denis & Schiffermiiller), grankottmott, i
Arontorp och Beijershamn respektive.
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Fig. 2. Huns Pettersson vittjar ,sin ljusftilla i Lane R,,'rsholm.en tLta.nför Ud.devalLa. Det göller (rtt v(rra snabb att
granska äg,gbackrrna, innan fjärilarrrct JIyger iväg. Fällan gav .flertulet av de många .för Bohusl.iin nyo orterna
sont han Jonn år 2000, ntir man på andra htill i landet hade föga framgång detta magra år

Hans Pettersson empl.t,ing his ligltt trap at Lane Ryrsholmen out,side UddevaLla. You have to be quick examining
the egg, trays before the moths fly away. The trap yiekled most oJ the mttny species he.t''ound new to tlle province
of Bohuslän in 2000, when lepidopterists in common.f'ow'td very littLe thi,s meagre year.

Immigration
Man hade väntat sig en stor immigration under
den långa perioden på hirsten med varma vindar
men det var bara nattflymottet, Nomophila noc-
tuella, som visade sig i större antal och mer ut-
spritt. När Clas Källander, Karl Källander och
Nils Ryrholm vrttjade sina fällor på Sudret på
Gotland 27.X observerades mer än 50 exemplar.
Clas fick dessutom ett exemplar hemmavid i
Up. Uppsala 8.X. Från Öland har Per-Eric Betz-
holtz anmält endast 3 exemplar, varav ett i
Stenirsa 4.X och 2 i Näsby 18.X, men Markus
Forslund flera exemplar i Karum under oktober.
Det tidigaste tog Mats Lindeborg i Småland,
Kalmar 9.Vll på lampa och håvade tillsammans
med Stefan Ekroth ytterligare ett exemplar på

dagen I LVII. I Skåne tog Bo Olsson ett exem-
plar hemma i Balsby 28.VIII. I Halland, Grötvik
hade Markus Forslund ett l0-tal 3I.VIII och
Ronny Lindman i Eldsberga totalt 1l exemplar
pir lampa 3-16.X. Enstaka exemplar fick Nils
Forshed i Västergötland, Skövde 28.1X, Carl-
Ake Pettersson i Värmland, Väse 30.X, Christer
Ågren i Dalarna, Avesta 30.IX och Clas Källan-
der i Uppland, Uppsala 8.X.

Av de mera ovanliga immigranterna har
Magnus Persson funnit vandrardngsmott, Udea

ferrugalis i Sk. Södra Sandby 5.XI, Bo Olsson i
Sk. Balsby 9.XI, Ronny Lindman i Eldsberga
2l.X och Per-Eric Betzholz samma afl i Ö1.

Arontorp l2.X och dessutom vitt sydmott,
Palpita unionalis, i Ol. Näsby 9.X, det åttonde i
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landet, samtliga vardera ett exemplar på lampa
utom det första som kom på bete. Clas Källander
och Nils Ryrholm fick även några vandrarängs-
mott i sina ljuslällor i sydöstra Skåne: Löderup
ett ex 26.VI[-1.IX. Sandhammaren 2 ex 30.IX-
17.XI samt ytterligare ett vid Spraggehusen
1-17.XI. Per-Eric har även tagit det fjiirde svens-

ka exemplaret av benvedsmottet, Nephopterix
angustella, i Arontorp 4.X. Kanske arten börjar
bli bofast. Värdväxten finns i de områden där
den tagits. Den eventuella immigranten molnigt
tistelmott, Homoeosoma nebuleLla, har tagits
upp under föregående avsnitt, medan andra
eventuella immigranter hiir förbigås, exempel-
vis betmottet , Loxostege sticticalis.

Kålmalen, Plutella xylostella, bryr sig de

flesta fjärilssamlare inte om att notera, vilket
kanske beror på att den tidvis iir en av våra van-
ligaste fjiirilar och mest ett störande inslag i
verksamheten. Dessutom rir det svårt att bedöma
om djuren är bofästa eller migranter eller en mix
av båda. Många somrar är de betydligt talrikare
norrut till skillnad mot andra immigranter som
ofta bara når sydkusten, något som man gärna

skulle önska en förklaring till. Clas Källander är
den ende som delgett sina noteringar. Arets för-
sta kålmal i Up. Uppsala visade sig 2.V, nästan

en månad senare än förra året. Antalet ökade
snabbt och redan 13.V flög den i antal. När han

och kollegor besökte Abisko-trakten 15-3 1.VII
var fjärilen plågsamt vanlig. Arten minskade
sedan i antal för att åter öka under oktobers mig-
rationer. Årets sista kålmal såg han vid Gä.

Engesberg 23.XL

Nya landskapsfynd
4. Micropterix aruncella. Vr (PENS 86).
8. Heringocrania unimaculella. Bo (PHNS).
12. Eriocranict sangii. Bo (PHNS).
38. Stigmetla centfoliella. Öt (eÅeS SS).

89. Bohemannia pulverosella. GS (JOJS).

98. Ectoedemia intimella. Nä (PEBS 98).
106. E. atricollis. Ds (SVNS).
l19. Nematopogon metaxella. Vr (PENS).
133. Cauchas rufimirrellct. Ds (SVNS).
l3J . Incumaria oehlmanniella. Yr (PENS).

141. L pectinea. GS (JOJS).
184. Scardia boletella. Ha (IKGS, SVNS).
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196. Agnathosia mendicella. Ds (PHNS).
20'7. Archinemapogon yildizae. Me (IMBS 99).
213. Monopis weaverella. Bo (PHNS).
214. M. spilorella. Bo (PHNS).
224. Niditinett piercella. Bo (PHNS).
226. Tinea columbariellr"r. Bo (BEFS, PHNS).
233. T. trinotella. Bo (PHNS).
238. Caloptilia betulicola. Bo (PHNS).
244. C. falconipennella. Vr (PENS).
245. C. semifascia. Sk (PEBS).
248. Aspilapteryx tringipennella. Gä (KJCS).
268. Acrocercops brongniardella. Ha (SVNS),

Bo (BEFS).
319. Phyllocnistis unipunctella. Yr (PENS).
322. Bucculatrix nigricomella. Bo (PHNS), Gä

(KJCS 97).
332. B. demaryella. Gä (KJCS).
339. Tinagma anchusella. Ög rLTSSt.
343. Argyresthia glabratelia. Ds (SVNS).
359. A. fundella. Ds (SVNS).
367. A. albistria. Vr (PENS).

375. Yponomeuta plumbeLia. Ha (JOJS, PHNS).
377. Euhyponomeuta stannella. Vr (PENS).
383. Swammerdamia caesiella. GS (JOJS).

443. Glyphipterix simplicel/a. Vr (PENS).
45I. Semioscopis oculella. Bo (PHNS).
452. S. strigulana. Bo (PHNS).
476. Depressaria ortemisiae. Sö (ELHS,

PGAS).
509. P seudatemeLia elsae. Ds (SVNS).
523. Tichonia rinctella. Bo (PHNS).
532. Decanthu borkhausenil. Bl (BEFS).
549. MendesiafarinelLa. Me (IMBS 99).
560. Elachista kilmunella. Ds (SVNS).
566. E.lwticomella. Ds (SVNS).
583. E. argentella. GS (JOJS).

585. E triatomea. Ds (SVNS).
586. E. subocellea. Up (FYKS).
608. Biselachista olbidella. Ds (SVNS), Gä

(KJCS).
617. Coleophora lutipennella. Gä (KJCS, SJNS

93).
622. C. milvipennis. Ds (SVNS).
626. C. trigeminella. Ds (SVNS).
635. C. lus ciniaep ennella. Ds (SVNS).
643. C. murinella. Gä (KJCS 97).
651 . C. deauratella. Ds (SVNS).
660. C. hemerobielLa. Vr (PENS).
661. C. discordella. Vr (PENS).
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611. C. albidella. Sm (LTSS 98).
612. C. kuehnella. Vr (PENS).
615. C. betulella. Sm (LTSS).
61 6. C. currucipenne ILa. Ds (SVNS).
611 . C. pyrrhulipennella. Ds (SVNS).
696. C. otidipennella. Me (IMBS 99).
100. C. therinella. Vr (PENS).
106. C. versurella. Ds (SVNS).
107. C. ve,stianeLla. To (JOHS 59).
7ll. C. scabrida. Up (FYKS).
111 . C. otitae. GS strykes (felbestämd JOJS).
721 . C. artemisiella. Bo (JOJS).

755. Mompha langiella. Bo (PHNS), Vr (BEFS,
PENS).

151. M. locupletella. Vr (PENS).
794. Scythris laminella. Me (IMBS 99).
803. Metzneria metzneriella. Ds (SVNS).
8I3. Eulamprotes unicolorella. Ds (SVNS), Gä

(KJCS).
830. M ono chro a arundinete I La. IJ p (FYKS).
855. Teleiodes wagae. Ds (SVNS).
863. Z luculella. Vr (PENS).
868. Athrips pruinosella. Ds (SVNS).
870. A. amoenella. Sk (SVNS 74).
873. Bryotropha similis. Ds (SVNS).
814. B. mundella. Synonymiseras med 81 l. B.

umbrosella.
880. B. galbanella. Ds (SVNS).
891. Chionodes distinctelLa. Gä (KJCS 88).
961. S ophronia s emico ste L/ri.. Gä (KJCS).
970. Syncopacma cinctella. As (OLBS).
982. Platyedra subcinerea. Sm (LTSS).
994. Brachmia inornatella. Vr (PENS).
1014. Archips oporana. Nb GÅBS).
1011. A. oataegana. Vr (PENS).
1021. Syndemis histrionana. Ds (SVNS).
1023. ApheLia v iburniana. Bo (PHNS).
1029. Clepsis spectrana. Ds (SVNS).
1046. Cnephasia communana. 

"GS 
(JOJS).

1055. Eana argentana. Up (BABS).
1089. Acleris .fimbriana. Vr (PENS).
1092. A. lorquiniana. Up (KJCS, RYRS).
1105. Phalonidia gilvicomana. Gd (KJCS).
1101. P. manniana. An (OLBS).
1120. Aethes cnicana. Ds (SVNS).
1122. A. margaritana. Ds (SVNS), Vr (PENS).
1133. A. kindermanniarza. Vr (PENS).
1134. Cochylidia rupicola. Ha (JOJS, PHNS).
1144. C. pallidana. Me (IMBS 99).
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1141. C. nana.Ly (JOJS 72).
1153. Olindia sclrumacherana. Ds (SVNS).
1155. Celypha rosaceana. Vr (PENS).
1151 . C. rurestrctna. Bo GHNS).

163. Olethreutes bifasciana. Ds (SVNS).
168. O. mygindana. GS (JOJS 88).
111. O. palusrrana. Vr (PENS).
195. Cymolomia hartigiana. Ds (PHNS).
196. Orthotaenia undulana. Ds (SVNS).
199. Apotomis infida. Bo (PHNS)

1202. A. turbidana. Ds (SVNS).
1206. A. sororculana. GS (JOJS).

1225. Bactra robustana. GS strykes (felbestämd
JOJS).

1258. Epinotia abbreviana. Vr (PENS).
1262. E. demarnianu. Nb (ÖBYS 67;.
1210. E. fraternana. Ds (SVNS).
1216. E. gimmerthaliana. Bo (PHNS), Ds

(svNS).
1211 . E. nanana. Ds (SVNS).
1287. Zeiraphera isertana. Vr (PENS).
1291 . Gypsonoma minutana. Go (KJCS 99).
1305. Ep iblema foene lla. Ds (SVNS).
1306. E. sticticana. Ds (SVNS).
1301. E. scutulana. Me (IMBS 99).
l31J . Eucosma hohenwartiana. Ds (SVNS).
1340. Rhyacionia pinivorana. Ds (SVNS).
1342. R.logaea. Bo (PHNS).
1358. Pammene inquilina. Up (HHLS 99).
1363. P. spiniana. Up (GNBS).
1311. P. rhediella. Ha (SVNS).
1386. Cydia indivisa. Vg (JOJS 63), Sö (PGAS).
1390. C. corollana. Öt (f-rSS).
1404. C. orobana. Ds (SVNS).
1415. Dichrorampha obscuratana. Bo, Ds

(svNS).
1420. D. consortana. Gä (KJCS), Me (IMBS

99), Ås (oLBS).
1424. D. agilana. Ds (SVNS).
1421 . D. aeratana. Ds (SVNS).
1 456a.Epermenia falcifurmis. Up (FYKS).
1451. E. chaerophyllella. Bo (BEFS, JOJS,

PHNS).
1163. Oxyptilus chrysodacflus. Ds (SVNS).
1464. O. ericetorum. Vr (PENS), Me (IMBS

qq\
' ' /'

1468. Buckleria paludum. Bo (PHNS).
l4'/0.Cnaemidophorus rhodctdactylus. Bo

(PHNS).
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147 6. P Latyptilia ochrodactyla. Ds (SVNS).
1486. Pterophorus leucodacryia. GS (JOJS 76).
1490. P. pentadactyla. Ds (SVNS).
1491. P. gulacrodactylu. Öt t:OHSl.
1493. Adaina microdactyla. Ha (JOJS, PHNS).
1499.Oidaematophorus lithodactyla. Bo

(JOJS).

1502. Emmelina monodnctyla. GS (JOJS 73).
1509. Anerasria lotella. Bo (JOJS).

1510. Cryproblabes bistiga. Ds (SVNS).
1523. Diory-ctrict mutatella. Vr (PENS).
1529. Metriostola vacciniella. Ha (JOJS 78), Ds

(svNS).
1532. Pima boisduvaliella. GS (HNBS 61).
I 544a.N epfu pt e rix a n gu sr et t u. Öl (BZZS:.
1547. Myetop,si,s tetricella. Ån (AEPS, ATTS).
l55la.Homoeosoma nebulella. Go (KJCS,

KJKS, RYRS).
1562. Phycirodes albatella. Gä (KJCS).
1565. Plodia interpunctella. Ha (Ola Malm), Bo

(PHNS).
158'7. Schoenobius forficella. Bo (PHNS).
1589. Euchromius ocellea. GS (JMKS 99).
1594. Crambus silvella. Bo (PHNS).
1595. C. uliginosella. Ha (JOJS).

I 624. P e diasia fas c e line lla. Bo (JOJS).

1629. Platl,tes alpinella. Gä (KJCS).
1641. Eudonia aequalis. Vr (JBYD 99).
1646. Evergestis limbata. Vg (JOJS).
1618. Ostrinia nubilalis. Up (NAFS).
1681. Phlyctaenia perlucidalis. Ds (SVNS).

Insamlare
AEPS=Peder Andr6n. AITS=UIla-Britt Andr6n.
BEFS=Christer Bergendorfi, BJOS=Jan-Olov Björk-
lund, BZZS=Per-Eric Betzholz, BABS=Bengt Ake
Bengtsson, EFAS=Stefan Ekroth, ELHS=Hjalmar
Engdahl, EQTS=Håkan Elmquist, FHDS=NiIs Fors-
hed, FOUS=Markus Forslund, FYKS=Ingemar
Frycklund, GNBS=Bert Gustafsson, HHLS=Hans
Hellberg, HNBS=Bror Hanson, IKGS=Gunnar Isacs-

son, JBYD=Benny Jprgensen, JMKS=Mikael Johan-
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nesson, JOHS=Roland Johansson, JOJS=Jan Jonas-

son, KJCS=Clas Källandeq KJKS=Karl Källander,
LNYS=Ronny Lindrnan, LTSS=Mats Lindeborg,
NAFS=A1f Nilsson, OLBS=Bo Olsson, PEBS=Bert
Pelersson. PENS=Carl Åke Petter'son, PCAS =
Göran Palmqvist, PHNS=Hans Pettersson, PMAS

=Magnus Persson, RYRS=Nils Ryrholm, SJNS =
Göran Sjöberg, SVNS=Ingvar Svensson, ÅCHS

=Chrisler Ågren. ÖBYS=Stip Överby.
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