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This is the 35rd annual report on interesting finds and provincial records of Macrolepidop-
tera in sweden. Two noctuid species were recorded new to sweden: Hyssia cavernosa and 
Callopistria juventina. The total number of macrolepidoptera species found in sweden is 
now 1103, nine of which are introduced. information and present status of some red-listed 
species is given. Furthermore 49 new provincial records are reported. The moth Asthena 
anseraria is confirmed as resident on the Baltic islands Öland och Gotland. A considerable 
number of the moth Noctua interposita was recorded. The moth was observed from the 
end of June to the middle of september which indicates that it has become resident. The 
weather was good in May and throughout June with warm temperatures and dry weather. 
Unfortunately it changed dramatically in July with low temperatures and rain wich then 
prevailed over the rest of the season. august and the autumn months were considerably 
more unfavourable for insects than the late seasons we have experienced in recent years, 
giving poor conditions for migrating and resident species. among the few migrating spe-
cies that were obsered were: Macroglossa stellatarum, Agrius convolvuli, Hyles livornica, 
Colias hyale, Scopula nigropunctata, Orthonama obstipata, Trichoplusia ni, Chrysodeixes 
chalcites, Protoschinia scutosa, Heliothis maritima, Heliothis peltigera, Spodoptera exi-
gua, Hydraecia ultima, Peridroma saucia and Nycteola asiatica. Very exclusive records 
were: Macaria artesiaria, the fist find in 34 years and Pericallia matronula wich was 
observed in sweden for the second time.

Mats Lindeborg, Dackegatan 3, SE-392 44 Kalmar, Sweden

som det är svårt att sia om framtiden för, eller 
om det är ännu en vinnare i klimatförändringen. 
Callopistria juventina har redan 2006 fångats i 
många exemplar i danmark och förväntades visa 
sig även här.

Vad det gäller migrationer var året, jämfört 
med tidigare år, en klar besvikelse. bland de 
mest påtagliga migranterna kan nämnas Mac-
roglossa stellatarum, Agrius convolvuli, Hyles 
livornica, Colias hyale, Scopula nigropunctata, 
Orthonama obstipata, Trichoplusia ni, Chryso-
deixes chalcites, Protoschinia scutosa, Helio-
this maritima, Heliothis peltigera, Spodoptera 
exigua, Hydraecia ultima, Peridroma saucia 
och Nycteola asiatica. särskilt spännande är de 

Allmänt om säsongen, migration och etabler-
ing
detta är den 35: e årsrapporten i Entomologisk 
Tidskrift som behandlar intressanta storfjärils-
fynd i sverige. En säsong som i maj till juni 
började i dur (värmebölja och torrt väder) men 
som i södra sverige övergick i moll (kallt och 
regnigt). norrut var hög- och sensommaren tor-
rare. de kommentarer som under hösten kunde 
läsas i swedish Lepidoptera behöver knappast 
upprepas här. Lusten att få utöva sin hobby är 
tack och lov ändå starkare än vädrets makter 
synes det som. inte mindre än två arter blev nya 
för landet: Hyssia cavernosa och Callopistria ju-
ventina. den första är ytterligare en oväntad art 
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många fynden av Noctua interposita som tagits 
i så många exemplar utspritt både i landet och i 
tiden. Kan den redan vara bofast precis som den 
blivit i Finland?

Två återfynd bör nämnas särskilt; nämligen 
videbuskmätare Macaria artesiaria som tagits 
i ett tredje svenska exemplar efter att inte varit 
funnen i landet på 34 år, samt det andra sven-
ska fyndet av tsarbjörnspinnare Pericallia ma-
tronula. de två nya tillskotten till den svenska 
storfjärilsfaunan gör att det nu har påträffats 
1103 arter i landet. dessutom rapporteras 49 nya 
landskapsfynd.

i texten tas sådana arter upp som bedömts 
som intressanta ur ett riksperspektiv. En del arter 
har en något mer omfattande text och dessa byg-
ger ofta på rapportörernas egna berättelser.

systematik och nomenklatur följer den ak-
tuella katalog i Catalogus Lepidopterorum 
suecicae som hittas på http://www2.nrm.se/en/
catalogus.html.se. Förutom en del uppdateringar 
följer den i stort sett The Lepidotera of Europe 
(Karsholt & razowski 1996). de svenska nam-
nen har hämtats från förteckningen över sven-
ska fjärilnamn (svensson & Palmqvist 1990) 
utom för dagfjärilar som anges namnen enligt 
Eliasson et al. (2005) samt svärmare och spin-
nare enligt Hydén et al (2006). rödlistade arter 
har markerats med respektive hotkategori och är
uppdaterade enligt den aktuella rödlistan 
(gärdenfors 2005).

rapporterna kan skickas till min postadress 
eller via e-post matslindeborg@hotmail.com 
eller mats.lindeborg@telia.com. skicka dem 
senast under januari månad. ange landskap, 
socken och närmaste ort eller plats, antal ex-
emplar, datum, rapportörer, ev. Zoo-TaX kod 
samt kortfattat övrig information av intresse. 
ärn-koordinater är önskvärda i synnerhet för 
rödlistade arter. Koordinater kan man få fram 
via artPortalens rapportsida (http://www.art-
portalen.se/bugs/). För att erhålla namnförkort-
ning i form av Zoo-TaX kod måste adress och 
födelseår anges.

Nya arter för landet
Callopistria juventina. (Fig. 1). sk, spraggehu-
sen 1 ex 17-26.6 (KJCs, rYrs) samt borrby 
strand 1 ex 29.6-3.7 och 1 ex 12-16.8 (ÖRDS), 
Fynden var inte oväntade efter förra årets starka 

expansion i danmark då både imago och larver 
insamlades i över 200 exemplar. som svenskt 
namn föreslås ormbunksfly. Arten kan dessu-
tom inte förväxlas med någon annan art. Lar-
ven (Fig.2) förekommer i två morfer, en grön 
och en rödaktig. Med tanke på artens värdväxt 
örnbräken Pteridium aquilinum torde artens 
möjligheter att bosätta sig i landet vara ganska 
stora. 

Hyssia cavernosa. (Fig. 3). Öl, Mellstaby 1 
hane på ljus 11.8 (LJrs). En högst oväntat fynd, 
där vi ännu en gång har att tacka de senaste årens 
bokutgivningar för att vi snabbt kunde identifiera 
arten. den är dessutom en ny art för norden. H 
cavernosa har ett särpräglat utseende men kan 
möjligen förväxlas med Saragossa porosa som 
dock är en sydöstlig stäppart. om H cavernosa 
kan etablera sig i sverige må vara osagt. som 
värdväxter anges hålrot (Aristolochia clemati-
tis) som inte är någon vanlig eller utbredd växt 
i sverige. dock anges även glim Silene sp. som 
värdväxt. systematiskt är det oklart var arten 
bör placeras men den lär stå nära tandfläckigt 
lundfly Hada plebeja (nana) och kan placeras 
efter denna tillsvidare (Hacker et. al. 2002). En 
separat artikel om arten kommer att publiceras 
(Jesper Lind in prep).

Övriga observationer och notiser
Bacotia claustrella (klocksäckspinnare). VU. sö, 
stegsholm, gålö 1 utkläckt säck 2.9. det andra 
fyndet i landskapet och det nordligaste i landet 
(bÅbs, Pgas).

Synanthedon andrenaeformis (olvonglasvinge). 
gä, gysinge, Mattön 2 ex på feromon (KJCs).

Agrius convolvuli (åkervindesvärmare). sk, 
sandhammaren totalt 8 ex 9.8-15.9, borrby strand 
4 ex 12.8-15.9 och simrishamn 1 ex 17-24.8 
(ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 25.8-1.9, Kåseber-
ga, hamnen 1 ex 1.9-5.10 (KJCs, KJKs, rYrs), 
Falsterbo skjutfält 5-10 ex 15.8, 2 ex 23.8, 2-4 
ex 27.8, 4 ex 9.9, och 1 ex 4.11, Östra Värlinge 
1 ex 21.9, 1 ex 9.9 och 1 ex 21.8 (FaZs, JMKs, 
sEHs), backåkra, Hagestad 2 ex 24.9 (EQTs, 
Pgas), bl, Utlängan 2 ex (bZZs), Ha, ringenäs 
skjutfält 1 ex 14.8 (MLOS, LNYS), Öl, Hagapark 
1 ex 30.8 (KiMs), dörby 5 ex 20.8-10.9 (KaHs), 
Mellby 1 ex 6-24.8 (roas), Mellstaby 1 ex 9-28.9 
(LJrs), 9 ex i spridda fällor på östra och sydöstra 
Öl (BZZS), Go, Hamra; Tuvlandet 3 ex 26.8-28.8, 
sundre, Hallbjäns 2 ex 37.7-26.8 och 1 ex 27.7-
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29.9 (KJCs, rYrs, biPU), sö, Torö, ankarudden 
1 ex 24- 30.8 (Pgas), Up, rådmansö, berghol-
men 1 ex 19.8-22.9 (KJCs, rYrs), sandviksåsen 
2.8 (bJos, Michael Lindberg).

Macroglossa stellatarum (stor dagsvärmare). 
Årets observationer ligger mycket långt från förra 
årets massförekomst (Lindeborg 2007). sk, Lund 
19.6 (EKis), sm, Älghult, ideboås 1 ex 27.7 
(IFÖS), Öl, Arontorp 1 ex 23.6, Kårehamn 2 ex 
22.7-11.8 och nedre Ålebäck 1 ex 6-12.8 (bZZs), 
sandby 1 ex på ljus 3-15.8 (LTss).

Hyles livornica (vitribbad skymningssvärmare). 
Sk, Borrby strand 1 ex 25-29.8 (ÖRDS), Go, Hol-
mhällar 1 ex på husvägg 16.8 (FaZs, Lars Petters-
son m.fl.).

Pyrgus alveus (kattunvisslare). (Fig. 4). VU. 
Från sm har arten inte rapporterats sedan 1980-
talet. Att arten finns kvar bekräftas av 2 fynd: Os-
karshamn, Ölvedal 1 ex som fotograferades 5.7 
(göran Ullman) och Kristdala, spånghult 1 ex 25.6 
(LTss).

Parnassius mnemosyne (mnemosynefjäril). En. 
glädjande nog har artens framtid i sverige nu bli-
vit något ljusare tack vare insatser av svenska lepi-
dopterologer. inventeringar visar nu att totalpop-
ulationen i bl överstiger 200 individer och arten 
hittades på åtta olika lokaler, vilket kan jämföras 
med fyra 2006. Två av lokalerna hyser merparten 
av djuren. gynnsamt väder rådde under perioden 
och flera utbyten mellan olika lokaler noterades. 
FsoE:s röjnings- och restaureringsarbete i samar-
bete med Länsstyrelsen i blekinge län kommer att 
fortsätta under 2008 (BAÖS, BERS, FAZS, Er-
land Lindblad). genom naturvårdsåtgärder under 
ledning av norrtälje naturvårdsfond har arten även 
på ett par lokaler i Uppland ökat markant (bJos). 
det är mycket glädjande att entomologers kun-
skap nu har börjat nå naturvårdande myndigheter, 
förhoppningsvis kan fler hotade arter komma att 
kunna räddas på detta sätt.

Parnassius apollo (apollofjäril). nT. För denna 
art ser dock statusen dystrare ut i en del av det 
svenska utbredningsområdet. inventering av arten 
i stockholms skärgård (abC-området) visade att 
läget för arten i dess norra förekomstområden är 
långt ifrån tillfredsställande. arten har endast två 
förekomstområden; dels stora Vika området i 
nynäshamns kommun med omgivningar och dels 
mellanskärgården mellan Utö, Ålö och Möja med 
de bästa förekomsterna på Utö och runnmarö. 
själva brottet i stora Vika har dock blivit avsevärt 
mindre gynnsamt eftersom annan industriverksam-

het numera har förstört delar av de befintliga livs-
miljöerna. Norr om Möja i Up finns inga rapport-
erade fynd sedan 2001 vilket tolkas som att arten 
sannolikt tyvärr är utgången från den norra delen i 
stockholms län (bJos, Pgas).

Colias hyale (ljusgul höfjäril). sk, revingefältet 
1 ex och benestad ca 5 ex i slutet på juli (FaZs, 
Lars Pettersson m.fl.).

Boloria eunomia (svartringlad pärlemorfjäril). 
sm, Lemnhult, Lilla Fly 1 ex 26.6 (roger Karls-
son). Mycket sällan som arten rapporteras så långt 
söderut i landet. För denna, liksom tallgräsfjäril 
Oeneis jutta är sydgränserna ofullständigt kända.

Satyrium w-album (almsnabbvinge). Me, al-
nön två oberoende observationer 2006 och 2007 
(niklas Lindberg och EsFs). nordligaste fynden 
i landet.

Lycaena helle (violett guldvinge). Jä, Jämtkro-
gen 2 ex 17.6 (gFJs). inga fynd gjordes av arten 
utanför Jä storsjöområdet av en forskargrupp 
från Luxemburg trots gynnsamt väder. dessa for-
skare arbetar med att bevara arten i Mellaneuropa 
(rYrs). Eftersom arten minskar starkt i landet har 
den nu förts in i Åtgärdsprogrammen för hotade 
arter. alla fynd bör rapporteras.

Scolitantides orion (fetörtsblåvinge). En. in-
ventering i stockholms län 2007 gav endast nega-
tiva resultat. arten är utgången från den kända lo-
kalen på Munkö sedan början av 1990-talet och är 
inte funnen på ornö sedan 1985 (Pgas).

Plebejus argyrognomon (kronärtsblåvinge). 
Cr. Under inventeringen i Kalmar län i juli 2007 
var vädret miserabelt och endast enstaka till få 
individer observerades på de lokaler där arten 
påträffades. samma erfarenhet gjordes på artens 
lokaler i Östergötland (Kjell Antonsson och Tom-
my Karlsson pers. medd.). Över 10 småländska 
lokaler röjdes under 2006 och 2007. Effekten av 
detta är ännu för tidigt att bedöma men på en lokal 
flög individer främst på de nya röjda ytorna som 
tidigare var helt skuggade. särskilt glädjande var 
ett återfynd av arten på en röjd lokal vid Överums 
bruk där den dessförinnan inte observerats på flera 
år sedan lokalen nästan helt vuxit igen. i småland 
påträffades arten på 9 lokaler 2006 (mycket gynns-
am väderlek). Under 2007 (mycket ogynnsam 
väderlek) påträffades arten endast på 5 av dessa. 
I gengäld blev arten återfunnen vid nämnda Över-
ums bruk. dessutom blev en helt ny lokal funnen i 
Ukna socken (LTss).

Vanessa atalanta (amiral). Många rapporter re-
dan från april och framåt (flera rapportörer).
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Cynthia cardui (tistelfjäril). Många rapporter 
från slutet maj och framåt. i början av juni rapport-
erades om massförekomster från flera håll (flera 
rapportörer).

Nymphalis xanthomelas (videfuks). bl, bräkne-
Hoby 3 ex inhåvade och artbestämda 14.4 (BAÖS, 

BERS), 1 ex 15.4 (IFÖS, LNHS m.fl.), Sm, Visse-
fjärda 1 ex 26.4 (IFÖS). Arten eftersöktes även 
längs upplandskusten, men inga fynd gjordes 
(KJCs, rYrs).

Melitaea cinxia (ängsnätfjäril). nT. Up, Väddö 
skjutfält flera ex 10.7. En av de få kvarvarande lo-
kalerna i norra Up (bJos, Pgas).

Melitaea diamina (sotnätfjäril). nT. sm, alse-
da, Vagnhester 1 ex 20.6 (roger Karlsson). En art 
varsstatus och utbredning i denna del av sverige 
är dåligt känd.

Macaria artesiaria (videbuskmätare). Öl, Kåre-
hamn 1 ex 27.7-11.8 (bZZs). det 3:e svenska ex-
emplaret. Tidigare påträffad på gotland 1961 och i 
dalarna 1973 (skou 1984, svensson et. al 1994).

Fagivorina arenaria (vit lavmätare). En. 
sm, alsterbro, Uddevallshyltan 2 ex 27.5-24.6 
(KaHs), strömsrum 4 ex 10.6 (FoUs).

Pachycnemia hippocastanaria (mottmätare). 
Cr. sk, sandhammaren 2 ex 24-29.5 och 1 ex 8-
12.6 (ÖRDS). Från Löderup, Järahusen rapporte-
ras 1 ex 9-27.6, det första som påträffats på platsen 
sedan 1994 (KJCs, rYrs).

Figur 2. Larven av Callopistria juventina på örnbrä-
ken Pteridium aquilinum. Den förekommer också i 
en grönaktig form. Foto: Morten Top Jensen
Larva of Callopistria juventina on Pteridium aquili-
num. It also occurs in a green form.

Figur 1. Callopistria juventina, föreslagen det svenska namnet ormbunksfly. Arten är ny för Sverige och togs i 
tre exemplar i sydöstra Skåne. Foto: Clas Källander
Callopistria juventina, new to Sweden. Three individuals were found in south-eastern Skåne.
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Antonechloris smaragdaria (midsommarmäta-
re). sö, Utö, skjutfält 2 ex 26- 29.6 (EQTs, iMbs, 
PGAS) Go, Träkumla 1 ex på ljus 2.7 (SVNS), Öja 
gisle 1 ex 26.5-29.6 (KJCs, rYrs, sJns, biPU), 
Hamra 2 ex 6.7 (EQTs, iMbs). arten är i sve-
rige sannolikt bofast åtminstone på gotland och i 
stockholms södra skärgård. detta år rapporterades 
dock ingen från Öland.

Cyclophora porata (vattrad gördelmätare). 
sk, sandhammaren 1 ex 6-11.8 och 1 ex 17-25.8 
(ÖRDS), Löderup, Järahusen 1 ex 19-27.5, 3 ex 
20.7-4.8, 1 ex 5-14.8 och 1 ex 15-31.8, ö. Hoby, 
Örnahusen 1 ex 23-30.7 (KJCS, KJKS, RYRS, 
ÖRDS).

Scopula nigropunctata (svartpunkterad lövmä-
tare). sk, sandhammaren 2 ex 19-24.6 och 1 ex 
25-28.6 (ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 17-26.6 och 
Löderup, Järahusen 1 ex 9-27.6 (KJCs, rYrs, 
ÖRDS).

Scopula virgulata (snedstreckad lövmätare). 
EN. Gs, 1 ex på stranden Ö om N fyren 22-28.6 
2003. Exemplaret har varit inplockad i en låda och 
har först nu blivit artbestämd (JoJs). Fjärilen har 
troligen blåst över från gotland eller baltikum.

Scopula ornata (prydlig lävmätare). Cr. go, 
sundre, Hallbjäns 1 ex 27.7-26.8 (KJCs, rYrs, 
biPU).

Orthonama obstipata (vandrarefältmätare). 
sk, sandhammaren 1 ex 30.8-3.9 och 1 ex 4-8.9 
(ÖRDS).

Catarhoe rubidata (rödbandad fältmätare). VU. 

Öl, Runsbäck 1 ex 7.7 och Bläsinge 1 ex 24-30.6 
(LTss), arontorp 1 ex vardera 18.6, 28.6, 3.7 och 
15.7 (bZZs), Klinta 1 ex på blåeld 24.6 (LJrs), 
dörby 1 ex 27-30.6 och 1 ex 13-17.7 (KaHs).

Costaconvexa polygrammata (mångstreckad 
fältmätare). nT. sk, sandhammaren 1 ex 24-29.5, 
1 ex 25-28.6, 1 ex 30.8-3.9 och borrby strand 1 
ex 23-29.7 (ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 17-26.6, 
1 ex 16-24.8 och 1 ex 23.9-2.10, Löderup, Järahu-
sen 1 ex 19-27.5, Ö. Hoby, Örnahusen 1 ex 6-12.8, 
Kåseberga, hamnen 2 ex 5-14.8 och 1 ex 15-31.8 

Figur 4. Kattunvisslare Pyrgus alveus är en art på tillbakagång i landet med mer eller mindre fläckvisa förekom-
ster i Mellansverige och på Gotland. I Småland har den inte rapporterats sedan 1980-talet. Arten återupptäcktes 
i två exemplar2007 i trakterna kring Oskarshamn. Foto: Göran Ullman
Pyrgus alveus. A species which is declining in Sweden and known only from a few isolated areas in the south-
central Sweden and from the Baltic island Gotland. In the province Småland the species has not been observed 
since the 1980: s. 2007 was it rediscovered in the vicinity of Oskarshamn.

Figur 3. Hyssia cavernosa som överraskande påträf-
fades på Öland 11.8. Fyndet är det första i Norden.
Foto: Jesper Lind
Hyssia cavernosa was surprisingly found in Sweden 
on the Baltic island Öland 11.8 as new for N. Eu-
rope.
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(KJCS, KJKS, RYRS, ÖRDS), Go, Hamra; Suders 
1 ex 26.5-29.6 (KJCs, rYrs, sJns, biPU).

Thera britannica (ädelgranfältmätare). Ög, 
Omberg flera ex i början av juni (GFJS).

Melanthia procellata (klematisfältmätare). ser 
ut att etablera sig i Österlen; Sk, Spraggehusen 1 
ex 9-16.6, 1 ex 27.6-2.7 och 1 ex 15-22.7 (KJCs, 
KJKs, rYrs).

Pareulype berberata (berberisfältmätare). VU. 
go, Hamra; suders 1 ex 26.5-29.6, sundre, Hall-
bjäns 1 ex 27.7-26.8 (KJCs, rYrs, sJns, biPU), 
Kättelviken 1 ex 20.8 (FoUs) och 1 ex 22.8 
(FoUs, EÅTs). ny för gotland. 

Baptria tibiale (trolldruvemätare). En. Jä, 
Jämtkrogen 2 ex 17.6 (gFJs).

Eupithecia millefoliata (backmalmätare). Up, 
ett tiotal larver funna på rölleka på en rullstensås 
precis norr om Uppsala 20-30.9 (EsFs).

Eupithecia cauchiata (bredbrämad malmätare). 
Öl, Lenstad 1 hane 10.6 (BÅBS).

Chloroclystis v-ata (krönt malmätare). Ännu en 
av många arter som expanderar allt längre norrut. 
Up, rådmansö, bergsholmen 1 ex 17-28.7 (KJCs, 
rYrs).

Aplocera praeformata (stor taggmätare). Up, 
smara 1 ex 3.7 (bJos), Kristineholm, sandtorp 2 
ex 5-6.7 (bJos), Väddö, nothamn 4 ex 6.7 (bJos) 
och 1 ex 12.7 (bJos,Pgas), söderbykarl, brölun-
da 8 ex 15- 16.7 (MKEs). arten tycks ha haft ett 
gott flygår och verkar nu vara på spridning i Upp-
land

Asthena anseraria (kornellmätare). arten har 
nu hittats på fler lokaler. Öl, Dörby 18.7 (KAHS), 4 
ex 8.6 (KaHs, bZZs, LTss), Lenstad, smedsgär-
de senare samma kväll 8.6 håvades 6 ex (LTss), 
ytterligare 1 ex 10.6 (bZZs), 12 ex 16.6 (WEds), 
30-40 observationer 21.6 (bÅbs), 1 ex 9.6 och 
3 ex 24.6 på dagen samt 3 ex på pannlampa 9.6, 
Hulterstad 1 ex på dagen 10.6 (LJRS), Go, Öja, 
gisle 10 ex 26.5-29.6, Hamra, suders 1 ex 26.5-1.7 
(KJCs, rYrs, sJns, biPU), silte ca 10 ex 29.6 
(FoUs, EÅTs), sproge 6 ex 2.7 (EQTs, FoUs, 
iMbs) samt samma lokal ca 15 larver på skogskor-
nell 13.8 (EsFs).

Thaumetopoea pinivora (tallprocessionspinna-
re). sm, Kalmar, stensberg 1 ex 7.8 (FoUs). Från 
Öl rapporteras om stort inflyg. Dörby och Gårdby 
38 ex 7-16.8 (KaHs), Mellstaby 1 ex 7.8, 1 ex 
8.8 och 1 ex 10.8 (LJrs). Totalt 40 ex på spridda 
platser på östra och sydöstra Öl (BZZS).

Catocala adultera (ryskt ordensfly) (Fig. 5). 
Nb, Piteå, rosfors 1 ex på bete 29.7 (LJrs), Hap-

aranda, revonsaari 1 ex 24 -30.8 (rYrs).
Tyta luctuosa (kalkfly). Sk, Ö. Hoby, Örnahu-

sen 1 ex 3-7.7 (KJCs, rYrs).
Colobochyla salicalis (brunlinjerat mätar-

fly). Sk, Rinkaby 1 ex på ljus i ett videkärr 24.5 
(SVNS), Sandhammaren 1 ex 8-12.6 (ÖRDS), Ö. 
Hoby, Örnahusen 1 ex 8.6, 1 ex 10-16.6 och 1 ex 
17-26.6 (KJCS, KJKS, RYRS), Öl, Arontorp 1 ex 
12.6 (BZZS), Go, Öja, Gisle 1 ex 1-5.6 (KJCS, 
rYrs, sJns, biPU), Up, skutskär, kraftlednings-
gata 1 ex 10.6 (bengt Hemström), Väddö skjutfält 
3 ex på ljus 9.7 (Pgas, bJos).

Autographa mandarina (silverlinjerat metall-
fly). Många rapporter och arten är troligen delvis 
bofast. sk, Kåseberga, hamnen 1 ex 1 ex 5-14.8 
(KJCS, KJKS, RYRS, ÖRDS), Ha, Vindrarp 8.8 
(KURS), Öl, Mellby 12 ex 6-24.8 och 3 ex 1-5.8 
samt gårdby 3 ex 25.8-9.9 (roas), Mellstaby 1 
ex 10-23.6 och 1 ex 12-16.8 (LJrs), dörby 1 ex 
4-7.7, 3 ex 5-12.8 och gårdby sandhed 3 ex 8-14.8 
(KaHs), 16 ex rapporteras från spridda fällor på 
östra och sydöstra Öland (BZZS), Bläsinge 1 ex 
27.7-3.8, Åby 1 ex 19-26.7 och sandby 2 ex 16-
30.8 (LTss), go, barrshage, Hallbjäns, suders, 
Tuvlandet, Fårö, Limmorträsk, Torsburgen och 
Hejnum (KJCs, KJKs, rYrs, biPU), närshamn 
1 ex 2.8 och 1ex 5.8 (Pgas), Västlands 1 ex 8.8 
(EQTs, Pgas), sö, Vagnhärad, spåtorp 1 hona 
håvad på tjärblomster ca 23.10 (LJrs), Floda, 
sörtorp 1 ex 15-24.7 och Floda, barrsjömossen 1 
ex 5-11.8 (KJKs), Torö, ankarudden 1 ex 17- 23.8 
(Pgas), Up, rådmansö, bergholmen 3 ex 29.7-
18.8, 1 ex 19.8-22.9 (KJCs, rYrs), Uppsala, 
Husbyborg 1 ex 10.8 och 1 ex 22.8 (KJCs).

Trichoplusia ni (nifly). För första året fångad i 
ett flertal exemplar i Sverige. Sk, Sandhammaren 2 
ex 17-25.8, 1 ex 26-29.8 och simrishamn 1 ex 17-
24.8 (ÖRDS), Maglehem, Juleboda 1 ex på ljus 1.9 
(LnYs, oaos), Lomma camping 27.8 (Michael 
Svensson), Bl, Utlängan 1 ex 14.8-2.9 (BZZS), Öl, 
Mellby 1 ex 6-24.8 (roas), Mellstaby 1 ex 19-
31.8 (LJrs), Kårehamn 1 ex 27.7-11.8 (bZZs), 
sö, Vagnhärad, spåtorp 1 hona håvad den 5.6 på 
tjärblomster ca 23.30 (LJrs).

Chrysodeixis chalcites (tvillingfläckat me-
tallfly). Sk, Malmö 6 larver funna utomhus på 
krukväxten Uncarina decaryi. samtliga, 4 hanar 
och 2 honor, kläcktes mellan 5-18.9. Ytterligare 
ett nykläckt ex hittades utomhus på samma plats 
31.10. På platsen där sista exemplaret hittades har 
det även odlats tomat som också är angiven som 
värdväxt (Pngs).
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Abrostola triplasia (brungult nässelfly). Sk, 
i antal (KJCs, KJKs, rYrs), bl, Utlängan 2 ex 
(BZZS), Öl i antal (flera rapportörer), Go, i antal 
(KJCs, KJKs, rYrs), sö, Floda och Up, Uppsala 
och rådmansö enstaka ex (KJCs, KJKs, rYrs), 
gä, gävle, Engesberg 1 ex 14.7-4.8 (KJCs, KJKs, 
rYrs).

Deltote deceptoria (vitbandat glansfly). NT. Sk, 
Löderup, Järahusen 1 ex 9-27.6 (KJCs, rYrs).

Deltote bankiana (tvärstreckat glansfly). Öl, 
Mellstaby 1 ex 10-23.6 (LJrs), ottenbylund 5 
ex 21-23.6 (KaHs), runsbäck 1 ex 23.6 och 
sandby 1 ex 17-23.6 (LTss), 7 ex rapporteras från 
olika fällor (bZZs), sö, Utö skjutfält 1 ex på ljus 
26.6. nordligaste fyndet i landet (Pgas, EQTs, 
iMbs).

Pseudeustrotia candidula (svartfläckigt glans-
fly). Efter att ha haft några goda år i början och 
mitten av detta decennium har en klar minskning 
skett de senaste två åren. Sk, Ö. Hoby, Örnahusen 
2 ex 10-16.6, 1 ex 17-26.6 och 1 ex 6-12.8 (KJCs, 
RYRS), Bl, Utlängan 1 ex 25.5-11.6, Öl, Hulterstad 
1 ex 9.6, Mellstaby 1 ex 10-23.6, 1 ex 27.6-13.7, 1 
ex 12-16.8 och 1 ex 30.7-1.8, grönhögen, Lunda 
2 ex 25.6 (LJrs), ismantorp 2 ex 25.7 (Kjell Tro-
sell), gårdby 2 ex 25.6-2.7 (roas), nedre Åle-
bäck 2 ex 24.5-7.6 och 3 ex 8-20.6, Kårehamn 2 
ex 11-24.6, Össby 1 ex 8-20.6 samt ytterligare 15 
ex under resten av sommaren (bZZs), gillberga 
21.6 (LÖVS), Sandby 1 ex 15.9.7 och 1 ex 17-23.6 
samt bläsinge 1 ex 14-30.8 (LTss), go, silte 1 ex 
29.6 (FoUs, EÅTs), Västlands 1 ex 8.8 (Pgas), 
i spridda fällor endast ca 20 fynd 2007 att jämföra 
med över 200 under 2006 (KJCs, rYrs), Up, 
Edsbro 2 ex 6.7 (bJos) och sollentuna 1 ex 12.8 
(bJos).

Cucullia fraudatrix (gråbokapuschongfly). Öl, 
Mellby 1 ex 6-24.8 (roas), solberga 1 ex 25.7-
5.8 (bZZs), go, sundre, Hallbjäns 1 ex 27.7-26.8 
(KJCs, rYrs, biPU). gotlandsfyndet är det nor-
dligaste i landet.

Cucullia argentea (silverfläckat kapuschongfly). 
Cr. sk, ripa 1 halvvuxen larv på fältmalört Arte-
misia campestris 17.8 (oaos). senast rapporterad 
i landet 2004, även då i sk (Franzén & Johanneson 
2005). En av de mest dramatiska nedgångarna hos 
en svensk art som vi har upplevt. På 1970 och 80 
– talet förekom arten lokalt men inte ovanligt över 
stora delar av Skåne och Öland. Under de senaste 
10 åren har arten bara påträffats i skåne och då 
fåtaligt och ej årlig.

Cucullia praecana (nordiskt kapuschongfly). 

nT. sk, Maglehem, Möllegården 2 larver på gråbo 
1.9 (LnYs, oaos).

Protoschinia scutosa (svartfläckigt knölfly). 
sm, alsterbro, Uddevallshyltan 1 ex 18-25.8 
(KaHs).

Heliothis viriplaca (grönaktigt knölfly). VU. Sk, 
sandhammaren 7 ex 18.7-16.8, borrby strand 1 ex 
6-11.8, 1 ex 29.6-3.7 och 1 ex 12-16.8 (ÖRDS), 
Öl, Norra udden 1 ex 15.6 och 2 ex 20.6 (FOUS), 
gårdby 1 ex 7.8 och 3 ex 8-11.8 (KaHs), Mellby 
8 ex 6-24.8 (roas), Mellstaby 1 ex 10.8 (LJrs), 
bläsinge 1 ex 27.7-3.8, sandby 6 ex 27.7-30.8 samt 
Åby 1 ex 19-26.7 och 1 ex 27.7-3.8 (LTss), 8 ex i 
spridda fällor (bZZs), go, närshamn 1 ex 2.8 och 
2 ex 5.8 (Pgas), Västlands 2 ex (EQTs).

Heliothis maritima (strandknölfly). Sk, Kåse-
berga, hamnen 1 ex 9-19.7 (KJCs, KJKs, rYrs, 
ÖRDS), Böste 1 ex 21.8 (FAZS, JMKS, SEHS), 
Öl, Gårdby 1 ex 6-24.8 (ROAS).

Heliothis peltigera (gulaktigt knölfly). Sk, Åhus 
1 ex 8.6 (EQTs, iMbs, sVns), sandhammaren 
1 ex 9-11.8 och 1 ex 12-16.8, borrby strand 1 ex 
29.6-3.7 och 1 ex 12-16.8 (ÖRDS), Löderup, Jära-
husen 1 ex 15-31.8 (KJCS, KJKS, RYRS, ÖRDS), 
Maglehem 1 ex på dagen 17.6 (oaos), Ha, Påarp 
1 ex på dagen 9.6 (LnYs), Frösakull 1 ex 12.8 
(MLOS), Sm, Bergkvara 1 ex 16.5 (BAÖS, IFÖS), 
2 ex 15.6 och 2 ex 25.8 (IFÖS), Öl, Össby 1 ex 
27.5-7.6 (bZZs).

Amphipyra perflua (poppelbuskfly). Nordliga 
fynd: gä, gävle, Engesberg 1 ex 5-31.8 (KJCs) 
och Up, Västernäs 1 ex 31.7 (bJos).

Agrochola lychnidis (strecktecknat backfly). Sk, 
Sandhammaren 1 ex 16-22.9 (ÖRDS), Spraggehu-
sen 1 ex 6-11.8, Löderup, Järahusen 1 ex 1.9-5.10, 
Ö. Hoby, Örnahusen 1 ex 18-30.10 (KJCS, KJKS, 
RYRS, ÖRDS).

Litophane semibrunnea (askträfly). Sk, Fal-
sterbo skjutfält 1 ex på ljus 11.4 (FaZs, JMKs, 
sEHs), Ha, Påarp 1 ex på bete 31.3 (LnYs). 
Första vårobservationerna i landet.

Hoplodrina ambigua (ljusringat lövfly). Sk, 
fortsatt många fynd i sydöstra sk även i första gen-
eration (KJCS, KJKS, RYRS, ÖRDS), Bl, Hasslö 
1.9 (PMUS), Utlängan 1 ex 3.9-2.10, Öl, Solberga 
2 ex 17-30.8 och 1 ex 1-18.9, Össby 1 ex 1-19.9 
(bZZs), dörby 1 ex 20-28.9 (KaHs).

Spodoptera exiqua (smalvingat lövfly). Sk, 
sandhammaren 1 ex 9-11.8, borrby strand, 1 ex 
29.6-3.7, 1 ex 12-16.8 och 1 ex 17-24.8 (ÖRDS), 
Ö. Hoby, Örnahusen 1 ex 20-27.8 (KJCS, KJKS, 
RYRS), Öl, Mellby 6 ex 6-24.8 och 2 ex 25.8-9.9 



50

Ent. Tidskr. 129 (2008)Mats Lindeborg

(roas), solberga 2 ex 6-16.8 och 1 ex 17-30.8 
(bZZs), gårdby 1 ex 8-11.8 och dörby 2 ex 9-13.8 
(KaHs).

Proxenus lepigone (gråbrunt kärrängsfly). 
En art som tidigare inte förknippats med migra-
tion men under några augustidagar påträffades 
på några platser i sydöstra sverige. bl, Utlängan 
1 ex 30.7-13.8 (BZZS), Öl, Mellstaby 1 ex 10.8 
(LJrs), Kårehamn 1 ex 12-23.8 (bZZs), dörby 1 
ex 9-13.8 (KaHs).

Eucarta virgo (rosa jungfrufly). Arten håller 
ställningarna och forsätter sin utvidgning. Fortfar-
ande är det dock Öl som står för en rejäl majoritet 
av fynden. sk, sandhammaren 2 ex 17-25.8, bor-
rby strand 1 ex 29.6-3.7, 1 ex 13-17.7 och 1 ex 
12-16.8 (ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 15-22.7 och 
1 ex 16-24.8, Ö. Hoby, Örnahusen 1 ex 17-26.6 1 
ex 3-7.7 och 1 ex 20-27.8 (KJCs, KJKs, rYrs), 
bl, Hasslö 1 ex 16.7 (PMUs), Utlängan 1 ex 12-
27.6 samt 2 senare (BZZS), Öl, åtskilliga fynd över 
stor del av ön från slutet maj till och med septem-
ber (flera rapportörer), Go, Öja, Gisle 1 ex 2-17.7, 
Hamra, suders 2 ex 26.5-29.6 (KJCs, rYrs, 
sJns, biPU), Vamlingbo, gervalds 1 ex 5.7 och i 
antal Hamra 6.7 EQTs, iMbs, sö, Utö skjutfält 2 
ex 26- 29.6 (EQTs,iMbs,Pgas), Up, rådmansö, 
bergholmen 1 ex 23.9-1.11 (KJCs, rYrs).

Cloantha hyperici (grått johannesörtfly). Go, 
Tofta skjutfält 25.7 (JMKs). ny för landskapet.

Eremobina pabulatricula (ljusgrått ängsfly). 

EN. Sm, Strömsrum flera ex i betesfällor 16-22.7 
(LTss). Även denna lokal är samma typ av gles 
ljusöppen ekskog som lokalen i Sm, Em och Öl, 
ottenbylund.

Hydraecia ultima (förväxlat stamfly). Sk, 
spraggehusen 1 ex 17-26.6 (KJCs, rYrs). bor-
rby skjutfält 1 ex 23.8 och 4 ex 9.9, böste 1 ex 21.8 
(FAZS, JMKS, SEHS), Öl, Gårdby 1 ex 23-28.7 
och 1 ex 2-7.8 (KaHs), Mellstaby 1 ex 12-16.8 
(LJrs), Mellby 2 ex 6-24.8 (roas), gårdby 3 ex 
5.8 (roas), 9 ex rapporteras från spridda platser 
från slutet juli-mitten augusti (bZZs), go, Hamra, 
Tuvlandet 1 ex 27.7.25.8 (KJCs, rYrs, biPU).

Archanara sparganii (igelknopprörfly). NT. Öl, 
nedre Ålebäck 1 ex 6-12.8 (bZZs), dörby 1 ex 
24-31.8 och albrunna 1 ex 10-16.9 (KaHs).

Sedina buettneri (brunstarrfly) NT. Öl, Dörby 1 
ex 20.9-2.10 (KaHs).

Aetheria dysodea (gulpunkterat lundfly). Sk, 
södra sandby 1 ex på blommande oregano mitt 
på dagen i sol (PMas), Lund, Ekologihuset 1 ex 
7.7 (FaZs, JMKs, sEHs).

Mythimna turca (rödtofsat gräsfly). NT. Bl, Ut-
längan 1 ex 12-27.6 (BZZS), Öl, Ottenbylund 1 
ex 24-27.6 (KaHs), Mellstaby 1 ex 24.6 och 1 ex 
27.6-13.7 (LJRS), Näsby 1 ex 21.6-5.7, Össby 1 ex 
6-12.7 (bZZs), sandby 1 ex 17-23.7 (LTss), go, 
Hamra, suders 1 ex 21.5-29.6. andra gotländska 
fyndet (KJCs, rYrs, sJns, biPU).

Mythimna albipuncta (vitpunkterat gräsfly). 
Fortsatt vanlig i sydöstra Sk, flera ex i första gen-
eration (KJCS, KJKS, RYRS, ÖRDS). Öl, Mell-
by 10 ex 6-24.8 (roas), gårdby 2 ex 15-18.8 
och 1 ex 19-21.8 samt ottenbylund 3 ex 15-21.8 
(KaHs), sandby 1 ex 16-30.8 (LTss), Mellstaby 
4 ex 12.8-7.9, Hulterstad 2 ex på bete 12-16.8, 
seby 2 ex 12-16.8 och 2 ex 1-7.9 samt näsby 2 
ex på klöver 18.8 (LJrs), försommarfynd näsby 
1 ex 23.5-7.6 och Össby 1 ex 8-20.6 samt ytterlig-
are 14 spridda ex under slutet juli-mitten augusti. 
dessutom näsby 1 ex 19.9-4.10 (bZZs). På go 
expanderar arten. Hamra, suders 1 ex 26.5-29.6, 
sundre, Hallbjäns 16 ex 27.7-26.8 och 1 ex 27.8-
24.9, sundre, barrshage 3 ex 27.7-26.8 och 1 ex 
27.8-24.9, Hamra, Tuvlandet 1 ex 27.7-25.8 och 
1 ex 26.8-28.9 (KJCs, rYrs, sJns, biPU), Kät-
telviken 22.8 (FoUs, EÅTs).

Mythimna l-album (l-tecknat gräsfly). Stark 
minskning detta år jämfört med de senaste. sk, 
sandhammaren 1 ex 4-8.9, 1 ex 16-22.9 och 1 
ex 23-30.9, borrby strand 1 ex 29.6-3.7 och 1 
ex 12-16.8 (ÖRDS), Backåkra, Hagestad 1 ex 

Figur 5. Ryskt ordensfly Catocala adultera. En art 
som har osäker förekomst i landet men har mycket 
goda möjligheter att etablera sig på många platser 
i norra Sveriges kustland. Exemplaret på bilden togs 
på bete i Norrbotten. Foto. Jesper Lind
Catocala adultera. A species which may be able to 
establish itself in the coastal regions of northern Swe-
den.
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23.9 (EQTs, Pgas), spraggehusen 1 ex 8.6 och 
Kåseberga, hamnen 1 ex 1.9-5.10 (KJCs, KJKs, 
RYRS). Öl, Näsby 1 ex 19.9-4.10 (BZZS). Ett 
oväntat nordligt fynd: gä, gävle, Engesberg 1 ex 
på bete 22.6-13.7 (KJCs, rYrs).

Noctua interposita (storfläckigt bandfly). Sk, 
sandhammaren 2 ex 17-25.8, och 1 ex 30.8-3.9 
samt borrby strand 1 ex 29.6-3.7, 1 ex 12-16.8 
och 1 ex 16-22.9 (ÖRDS), Löderup, Järahusen 1 
ex 20.7-4.8, spraggehusen 1 ex 15-22.7 och 1 ex 
16-24.8 (KJCS, KJKS, RYRS, ÖRDS), Falsterbo 
skjutfält 1 ex 2.8 (FaZs, JMKs, sEHs), bl, Ut-
längan 1 ex 12-29.7 (bZZs), Ha, Tönnersa 1 hane 
12.8 (aaUs), sm, alsterbro, Uddevallshyltan 1 ex 
2-8.7 (KAHS), Öl, Nabbelund 1 ex 20.6 (FOUS), 
dörby 2 ex 20-23.8, ottenbylund 1 ex 10-16.9 
och s. Möckleby, albrunna 1 ex 10-16.9 (KaHs), 
Mellstaby 1 ex 18.8 (LJRS), Össby 1 ex 21.6-5.7, 
Kapelludden 1 ex 27.7-11.8 och 1 ex 12-23.8 samt 
solberga 2 ex 6-16.8 (bZZs), Mellby 5 ex 6-24.8 
och 2 ex 25.8-9.9 (roas), go, Martebo myr 1 ex 
7.8 (Pgas), gnisvärd 1 ex 7.8 (EQTs), Västlands 
2 ex (EQTs), sundre, barrshage 1 ex 28.7-25.8, 
Hamra, suders 1 ex 27.7-26.8, sundre, Hallbjäns 
1 ex 27.7-26.8, Hamra, Tuvlandet 3 ex 27.7-25.8 
(KJCs, rYrs, biPU), sö, Floda, sörtorp 1 ex 19-
29.8, Floda, barrsjömossen 1 ex 19.8-1.9 (KJKs), 
Up, rådmansö, bergholmen 1 ex 19.8-2.9 (KJCs, 
rYrs) samt det hittills nordligaste svenska fyn-
det: gä, gävle, Engesberg 1 ex 5-31.8. (KJCs).

Cryptocala chardinyi (ryskt bandfly). Up, 
rossholms skjutfält 3 ex på ljus 10.7 och 2 ex 16.7 
(bJos), Väddö skjutfält 1 ex på dagen sittande på 
brudtistel (Pgas, bJos).

Peridroma saucia (vittofsjordfly). Bl, Utlän-
gan 1 ex 3-29.10 och Öl, Näsby 1 ex 19.9-16.10 
(bZZs), Torslunda, Ekologiska forskningstationen 
1 ex 10.11 (KdVs).

Euproctis chrysorrhoea (äpplerödgump). sk, 
sandhammaren 5 ex 19-24.6 och borrby strand 6 
ex 19-21.6 (ÖRDS), Spraggehusen 6 ex 17-26.6 
(KJCS, RYRS), Öl, Mellby 2 ex 6-24.8 (ROAS).

Nycteola asiatica, (poppelsälgfotsläpare). Öl, 
nedre Ålebäck 1 ex 11.9-3.10 (bZZs).

Atolmis rubricollis (rödhalsad lavspinnare). nor-
dligt fynd: da, garpenberg 1 ex 22.6 (MLos).

Lithosia quadra (kungslavspinnare). arten ökar 
allt mer, inte bara i Sk, Öl och Go utan även på fle-
ra platser på fastlandet, främst i sydöstra sverige. 
Flera rapporter från sk, sandhammaren 5 ex 18.7-
11.8, borrby strand 1 ex 12-16.8, 1 ex 29.6-3.7 
och 1 ex 12-16.8 (ÖRDS), Löderup (KJCS, KJKS, 

RYRS, ÖRDS), Sm, Strömsrum 2 hanar och 1 
hona 16.7 (FoUs), alsterbro, Uddevallshyltan 
22 ex 16.7-11.8 och Öl, Dörby ca 15 ex under juli 
(KaHs), arontorp och nedre Ålebäck (bZZs), 
ismantorp 25.7 (Kjell Trosell), go, suders, barrs-
hage, Hallbjäns, gisle, Fide, Torsburgen, Martebo 
myr, och Hejnum (KJCs, KJKs, rYrs, biPU), 
gnisvärd (FoUs). Up, rådmansö, bergholmen 3 
ex 17-28.7 och 32 ex 29.7-18.8, söderbykarl, brö-
lunda 1 ex 10.8 (MKEs), gä, gävle, Engesberg 1 
ex 5-31.8 (KJCs).

Hyphoraia aulica (gulfläckig igelkottspin-
nare). Cr. sk, skälderviken 2 larver 10.4 (Jonas 
Waldeck) och 1 larv 13.4 (EQTS), Öl, Borgholm, 
slottsruinen 1 larv 26.3 (KaHs), Jordtorpsåsen 1 
larv 14.4 (IFÖS), Borgholm, Getstadås, några lar-
ver i april samt även Ölands norra udde 1 larv i 
slutet av april (LTss).

Callimorpha dominula (fläckig glansspinnare). 
VU. bl, Utlängan 1 ex 12-27.6 (bZZs).

Pericallia matronula (tsarbjörnspinnare). go, 
Hamra, suders 1 hane 30.6-17.7 (KJCs, rYrs). 
det andra svenska fyndet som återigen gjordes på 
go (Franzén 2004).

Tyatira jacobaeae (karminspinnare). Ännu en 
art som verkar expandera i landet. sk, sandham-
maren 1 ex 17-23.5, 1 ex 24-29.5 och 2 ex 13-18.6 
(ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 17-27.5, Löderup, 
Järahusen 1 ex 28.5-2.6 (KJCS, RYRS), Östra 
Värlinge 1 ex 13.6, böste 1 ex 26.5 och 1 ex 13.6 
(FaZs, JMKs, sEHs), Ha, Påarp 1 ex på ljus 1.6 
och sedan ett stort antal larver i Kistinge, Trön-
ninge och Påarp i juli (LnYs) över 200 larver i 
Kistinge 16.7 (MLOS), Öl, Kårehamn 1 ex 27.5-
11.6 (bZZs), dörby 1 ex 7-11.6 (KaHs), Up, 
rådmansö hundratals larver 19.8 (rYrs).
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Lars imby, JMKs = Mikael Johannesson, JoJs = 
Jan Å. Jonasson, KaHs = Hans Karlsson, KdVs = 
dave Karlsson, KiMs = ingemar Karlsson, KJCs 
= Claes Källander, KJKs = Karl Källander, KUrs 
= Lars Kullmar, LGÖS = Göran Liljeberg, LJRS = 
Jesper Lind, LnHs = Henrik Lind, LnYs = ronny 
Lindman, LTSS = Mats Lindeborg, LÖVS = Rich-
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ard Lövgren, MKEs = Kenth Martinsson, MLos = 
ola Malm, oaos = anders ohlsson, Pgas = göran 
Palmqvist, PMas = Magnus Persson, PMUs = Mag-
nus Pettersson, Pngs = gunnar Persson, roas = 
anders robertsson, rYrs = nils ryrholm, sEHs = 
Peter streith, sJns = göran sjöberg, sVns = ingvar 
Svensson, WEDS = Bengt Wendel, ÖRDS = Jan-Olof 
Ördén.

Nya landskaps- och lappmarksfynd
nummerföljden följer den äldre upplagan av 
Catalogus (svensson et. al 1994).

174 Psyche crassiorella Ås (WEds)
1000 Zeuzera pyrina Hs (KJCs)
1806 Satyrium w-album Me (niklas Lindberg 06, 

EsFs 07).
1875 Scopula virgulata gs (JoJs 03)
1907 Larentia clavaria Ån (KJCs)
1962 Thera cognata Vb (gFJs)
1979 Pareulype berberata go (FoUs, EÅTs, KJCs, 

rYrs, sJns, biPU)
2062 Gymnoscelis rufifasciata Me (gFJs)
2063 Chloroclystis v-ata Up (KJCs, rYrs)
2091 Calospilos sylvata Vs (EQTS, IMBS, LGÖS, 

björn Carlsson)
2093 Ligdia adustata bo JoJs)
2099 Semiothisa artesiaria Öl (BZZS)
2127 Ourapetryx sambucaria gä (KJCs)
2143 Peribatodes secundaria Hs (KJCs)
2150 Boarmia punctinalis sö (EQTs, iMbs, Pgas)
2166 Campaea margaritata Hs (KJCs)
2208 Deilephila elpenor Nb (BZZS, BAÖS, LTSS, 

EsFs)
2213 Furcula furcula Me (KiMs 70 och 92)
2267 Eilema depressa Hs (KJCs)
2288 Tyria jacobaeae Ha (LnYs)
2301 Parascotia fuliginaria Vb (KJCs)
2332 Deltote bankiana sö (Pgas, EQTs, iMbs)
2348b Trichoplusia ni Sk (LNYS, OAOS, ÖRDS Mi-

chael svensson), bl (bZZs), sö (LJrs)
2379 Acronicta alni Me (gFJs)
2397 Amphipyra perflua gä (KJCs)
2404 Phlogophora meticulosa Hs (Kjell Trosell)
2404a Callopistria juventina sk (KJCs, rYrs, 

ÖRDS)
2404c Eucarta virgo Up (KJCs, rYrs)
2434 Apamea ophiogramma Me (KiMs), Ån 

(KJCs)
2442 Mesapamea didyma Ån (KJCs)
2479 Hoplodrina blanda Hs (KJCs)
2490 Proxenus lepigone bl (bZZs)
2492 Elaphria venustula Vs (EQTS, IMBS, LGÖS, 

björn Carlsson)

2495 Cucullia fraudatrix go (KJCs, rYrs, biPU)
2572a Hyssia cavernosa Öl (LJRS)
2577 Polia nebulosa Hs (Kjell Trosell), Me (gFJs)
2583 Melanchra persicariae gä (KJCs, rYrs)
2620 Mythimna pudorina bo (JoJs)
2625 Mythimna l-album gä (KJCs, rYrs)
2634 Euxoa tritici Ån (KJCs)
2634a Euxoa eruta Vs (aaUs)
2646 Cloantha hyperici go (JMKs).
2659a Noctua interposita bl (bZZs), Ha (aaUs), 

gä (KJCs)

Tack
göran Palmqvist och nils ryrholm som bidragit med 
synpunkter, uppgifter samt stor hjälp med manus.
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