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This is the 36th annual report on interesting finds and provincial records of Macrolepi-
doptera in sweden. The weather was similar to the season 2007: i e not good enough! 
Two consequtive seasons with unsuitable weather and poor migrating conditions made 
2008 one of the poorer seasons in years. nevertheless, two noctuid species were recorded 
for the first time in Sweden: Calyptra thalictri and Chrysodeixis keili, the latter one as 
introduced. Furthermore 141 new provincial records are reported. The present status and 
some additional information is also given for some red-listed species. despite the weather, 
several species appear to continue to expand in sweden: for example, Araschnia levana, 
Hypocemis punctinalis, Chloroclystis v-ata, Harpyia milhauseri, Litophane semibrunnea, 
Hoplodrina ambigua, Mythimna albipuncta, Euproctis similis, Atolmis rubricollis and 
Lithosia quadra. Migrating species worth to name were Agrius convolvuli, Macroglossa 
stellatarum, Luperina zollikoferi, Agrotis crassa, Peridroma saucia, Nycteola asiatica and 
Eilema griseolum. other exclusive records were Eupithecia selinata, Callopistria juven-
tina and last but not least Conisania luteago which was observed for the second and third 
time in sweden. The total number of macro species recorded in sweden is now 1105. Ten 
of these are only found as introduced species. 

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

kunde ”överträffas” men 2008 var sämre, såväl i an-
talet inhemska som i migrerande fynd. Vädret i södra 
sverige var ändå något bättre 2008 jämfört med 2007 
men effekterna av det dåliga året 2007, i samband med 
att lämpliga migrationsförutsättningar nästan helt ute-
blev, blev tydligen för mycket och säsongen 2008 får 
betraktas som en av de sämsta på många år.

Men det finns ljusglimtar. Även detta år fick den 
svenska fjärilsfaunan tillskott i form av två nya ar-
ter. det totala antalet funna arter i sverige är nu 1105 
varav 10 bedöms som införda. Hela 141 nya lands-
kapsfynd kan noteras, mycket tack vare en inventering 
av Markus Franzén på gotska sandön där 90 nya stor-
fjärilsarter noterades. Vidare har ett flertal arter, det 
svala vädret till trots, visat på expansionstendenser. av 
dessa kan nämnas Araschnia levana, Hypocemis punc-
tinalis, Cloroclystis v-ata, Harpyia milhauseri, Lito-
phane semibrunnea, Hoplodrina ambigua, Euproctis 
similis, Atolmis rubricollis och Lithosia quadra. av 

Om säsongen, migration och etablering
detta är den 36: e årsrapporten i Entomologisk Tid-
skrift som behandlar intressanta storfjärilsfynd i 
sverige. i texten tas sådana arter upp som författaren 
och granskare bedömt som intressanta ur ett rikspers-
pektiv. En del arter har en något mer omfattande text 
och dessa bygger ofta på rapportörernas egna berät-
telser.

Systematik följer Catalogus (Svensson m. fl. 1994) 
och nomenklatur i stort sett The Lepidoptera of Europe 
(Karsholt & razowski 1996). de svenska namnen har 
hämtats från förteckningen över svenska fjärilnamn 
(svensson & Palmqvist 1990) utom för dagfjärilar 
som anges enligt Eliasson et al. (2005) och spinnare 
som anges enligt Hydén et al. (2006). rödlistade ar-
ter har markerats med respektive hotkategori och är 
uppdaterade enligt den senaste rödlistan (gärdenfors 
2005).

ingen kunde väl tro att den dåliga säsongen 2007 
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fåtaliga migranter har bland annat Agrius convolvuli, 
Macroglossa stellatarum, Luperina zollikoferi, Agro-
tis crassa, Nycteola asiatica och Eilema griseolum 
rapporterats. några särskilt intressanta fynd som 
är värda att nämnas är Eupithecia selinata som för 
första gången är påträffad utanför skåne, Callopistria 
juventina som var ny för landet först förra året samt 
Conisania luteago som påträffades för andra och 
tredje gången i sverige.

Nästa årsrapport
idag är det tveksamt om jag kommer att skriva rap-
porten även nästa år beroende på att arbetet med att 
författa den är tidsödande. 2009 års rapporter kan 
ändå skickas till mig så vidarebefordrar jag dem till 
den eventuella person som vill ta över nästa årsrap-
port. rapporterna kan skickas till min adress eller 
via e-post matslindeborg@hotmail.com eller mats.
lindeborg@telia.com. skicka dem helst senast under 
januari månad. ange landskap, socken och närmaste 
ort eller plats, antal exemplar, datum, rapportörer, ev. 
Zoo-TaX kod samt kortfattat övrig information av 
intresse. För rödlistade arter är även rn-koordinater 
önskvärda. För att erhålla namnförkortning i form av 
Zoo-TaX kod måste adress och födelseår anges.

Nya arter för landet
Calyptra thalictri (borkhausen 1790). (Fig. 1, 2). 
Up, skutskär, rotskär. Första exemplaret togs 16.7 
av Jan-olof björklund (bJos), därefter 6 ex 18.7 
(KJCs, rYrs), 2 ex 19.7 (KJKs), 7 ex 21.7 (JHEs, 
nÅTs) och 6 ex 24.7 (KPos, LJrs). aldrig tidigare 
har en svensk fjäril fått ett sådant genomslag i mass-
media som denna art. orsaken är förstås artens något 
makabra förmåga att kunna suga blod, vilket hos 
gemene man inte överenstämmer med de så besked-
liga fjärilarnas vanor. dessutom påträffades arten i 
områden vid daläven som redan är kända för blodsu-
gande insekter. Likt många andra arter är thalictri på 
stark spridning norrut. den är relativt nyligen (1999) 
påträffad i Finland och antalet påträffade fynd under 
de senaste två åren kan räknas i hundratal (ryrholm 
pers. medd.). det var därför högst väntat att den skulle 
visa sig i sverige och i synnerhet vid Upplandskusten.

arten bör knappast kunna förväxlas med något an-
nat nordiskt nattfly. Habituellt kan den påminna som 
ett mellanting mellan flikfly Scoliopteryx libatrix och 
ett vickerfly Lygephila sp., vilka den står närmast sys-
tematiskt. Det är ett relativt stort nattfly, 46-60 mm. 
den ljusbruna fjärilen torde vara omisskänlig med 
sina halmåneformade framvingar, med spetsig apex 
och en lob som går ned över bakvingen från framvin-
gens bakkant. Fjärilen uppges flyga i en generation 
från juni till augusti i gles lövskog och ibland även på 
mer öppen mark.

den fullvuxna larven är 40-42 mm. Huvudet är ho-
nungsfärgat med fyra svarta fläckar. Kroppen knub-
big men smalnande i bägge ändarna. gulvit eller grön 
med framträdande svarta rygglinjer som vidgar sig i 
mitten av varje segment, en sidolinje som består av 
parvis stora svarta fläckar på varje segment och en 
linje av svarta fläckar över trakéerna. Den lever på 
ruta Thalictrum under hösten men övervintrar och blir 
fullvuxen och förpuppar sig först följande vår (goater 
et al. 2003).

Fjärilens något unika men också något kusliga be-
teende ger givetvis lätt upphov till myter men varken 
vitlök, träpåle eller krucifix ska behöva användas för 
att skydda sig. attacker mot människor uppges vis-
serligen vara smärtsamma men dessbättre mycket 
ovanliga. det svenska namnet vampyrfly, som figure-
rat i medierna, är givetvis ett lämpligt namn.

Chrysodeixis keili behounek & ronkay 1999 
(orkidémetallfly). (Fig. 3). Införd. Från en larv som 
påträffades på en orkidé och inlämnades till naturhis-
toriska riksmuseet, kläcktes 14.12 en hona med en 
vingbredd på 40 mm (enligt gnbs). Ett mycket 
märkligt fynd eftersom det är en nybeskriven art som 
tidigare endast är känd från de två typexemplaren 
som är beskrivna från ett regnskogsområde i Thai-
land. Förmodligen har ägg eller larver följt med en 
sändning orkideer från Thailand till sverige i sam-
band med en större lokal marknadsföring av orkideer 
i Uppsala.

Övriga observationer och notiser
Synanthedon flaviventris (krypvideglasvinge). VU. 
Sö, Mariefred, Hedlandet 1 ex 15.7 på feromon 
(EQTs). andra fyndet i södermanland (jfr Palmqvist 
1987). Arten bör eftersökas på fler lokaler i Syd- och 
Mellansverige.

Pyrgus alveus (kattunvisslare). VU. Vg, Forshem 
ca 5 ex 10.7 (aaUs, bPos), Up, rossholm, skärp-
linge 5 ex 15.7 (WEds), rotskär och söder därom 
flera ex (BJOS), Skutskär, Flät 3 ex 11.7 (BAÖS, 
bErs, EsFs, HEYs, björn Holm, Markus Petters-
son, Nicklas Österberg), Gä, grinduga 29.6 (Matthis 
och Ulrika Kaby).

Parnassius mnemosyne (mnemosynefjäril). En. 
Bl, ronneby 4-5 observationer 6.6 (HEYs). Märk-
ning av 84 fjärilar vilket nästan var en halvering 
jämfört med tidigare år. antalet lokaler var däremot 
oförändrat 8 och en stor del (39 ex) var honor. den 
svala sommaren 2007 följt av en mild vinter tros vara 
orsaken till den dåliga flygningen (FSOE i samarbete 
med Länsstyrelsen i blekinge).

Colias hyale (ljusgul höfjäril). Sk, benestad back-
ar 1 ex 6.8 (Lars Pettersson), Öl, borgholm, getsta-
dås 1 hane 19.5 (JHEs, JMLs).
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Nymphalis polychloros (körsbärsfuks). Go, Öja, 
domerarve 1 ex i betesfälla 28.6-2.8 (KJCs, KJKs, 
rYrs).

Nymphalis xanthomelas (videfuks). Bl, bräkne-
Hoby 1 ex 18.4 (WEDS, BAÖS m fl).

Vanessa atalanta (amiral). För rapporterade fynd 
hänvisas till artportalen. dock kan följande tidiga 
fynd nämnas: Bl, ronneby 1 ex 5.5 (HEYs) och Sm, 
Långasjö, strängsmåla där ett övervintrande ex hit-
tades i ett garage i mars (IFÖS).

Cynthia cardui (tistelfjäril). För rapporterade fynd 
hänvisas till artportalen.

Araschnia levana (kartfjäril). Fortsätter sin expan-
sion norrut. Sm, 1 mil Ö Värnamo 1 ex observerat 
20.7 samt två larvkolonier i trädgård i Värnamo i sep-
tember (Valter Johansson), Långasjö, Karsamåla 1 ex 
13.8 och flera larver i olika stadier 1.9 (IFÖS), Oskar, 
björnasjö 1 ex 6.8 (Harald Persson), Växjö 31.7 (Jan 
Henriksson), algutsboda, Lidahult 28 och 30.7 samt 
Vissefjärda, skäveryd 30.7 och Hyltan 1 ex 3.8 (rolf 
Jansson).

Lasiommata megera (svingelgräsfjäril). Go, nas-
ume 1 ex nattvilande 27.7 (EQTS, IMBS, LGÖS). 
arten är mycket lokal och ovanlig på ön.

Lycaena helle (violett guldvinge). VU. Vr, Kärr-
backstrand 1 observation 27.6 (göthe Eriksson enl 
HEYs), Hs, Hennan, bäckan 1 hona observerades 
7.6 under en omfattande inventering av arten i hela 
norra Hälsingland. detta var det enda fyndet som 
gjordes trots en avsevärd arbetsinsats under oftast 
gynnsamma väderbetingelser (biPU, sJns andreas 
Wedman), Jä, norr om Östersund 5-6 ex observerade 
21.6 (AAUS). Även Länsstyrelsen inventerade arten 
och hittade den på flera rikkärr i Storsjöområdet. Re-
sultaten är för närvarande under sammanställning. 
Även inventerad på 10 lokaler i västra Medelpad, 
dock endast påträffad på en lokal; gammelbodarna 
nV borgsjön 1 hane och 1 hona 31.5 och 6.6. Lokalen 
är välskött och hävdad sedan lång tid och var därför 
mest väntad där av de utvalda lokalerna (gFJs). 

Aricia nicias (turkos blåvinge). VU. Vr, n. Finn-
skoga, s. strandberget 1 ex 27.7. ny för Vr (PEns).

Polyommatus dorylas (väpplingblåvinge). nT. Sk, 
Lyngby 3 ex (hanar) 26.7. arten verkar vara mycket 
illa ute i skåne, inte minst med tanke på att en av de 
ytterst få återstående lokalerna (norra änden av Kris-
tianstads flygfält) i år var utsatt för hårt bete och inga 
fjärilar syntes till där. Vidare har Kristianstad kom-
mun planer på att bebygga ripafältet samt nyttja mar-
ken som hästhage (BAÖS).

Plebeius argyrognomon (kronärtsblåvinge). (Fig. 
4). Cr. Fortfarande upptäcks nya lokaler i Sm, Kal-
mar län under inventeringar som pågått sedan 2005 
och kommer att fortsätta åtminstone även under 2009. 
Under 2008 påträffades arten på ytterligare tre nya 

lokaler och sammanlagt är nu 11 kända i Kalmar län. 
Trots dåliga väderförutsättningar två år i följd har de 
röjningar som gjorts, och ämnas fortsätta, gett tydliga 
resultat. En av de helt nya lokalerna var tidigare en-
dast röjd som potentiell lokal för argyrognomon och 
på en annan lokal har arten tydligt ökat i frekvens se-
dan lokalen öppnats upp (LTss).

Watsonalla binaria (eksikelvinge). Fynd utanför 
Sk: bland annat Bl, Tromtö 1 ex på ljus 31.7 (CPHs), 
Sm, Söderåkra, Bergkvara 1 ex 1.8 (BAÖS, IFÖS), 
Kalmar dämme 1 ex på ljus 6.8 (LTss), Öl, Mellstaby 
1 ex 17.8-4.9 (LJRS), Össby 1 ex 25.7-6.8, Näsby 4 
ex 25.7-6.8, och 1 ex 25.8-14.9 (bZZs), södra Möck-
leby, Albrunna 1 ex 6-14.6 samt flera ex under 2:a. 
gen på s Öl (KaHs).

Antonechloris smaragdaria (midsommarmätare). 
Go, Hamra, suders 1 ex 20.6-21.7 (KJCs, KJKs, 
rYrs), Hamra 1 ex 10.7 (EÅTs), Sö, Utö skjutfält 3 
ex 2.7 (JHEs) och 6 ex 3.7 (LJrs).

Hemistola chrysoprasaria (smaragdgrön lund-
mätare). En. Sm, söderåkra, bergkvara 1 ex 27.6 
(IFÖS).

Cyclophora porata (vattrad gördelmätare). Sk, 
Sandhammaren 4 ex från 3-24.8 (ÖRDS) samt 1 ex 
på ljus 14.8 (LJrs, LTss), Bl, Utlängan 1 ex 26.6-
12.7 (bZZs).

Scopula nigropunctata (svartpunkterad lövmä-
tare). Sk, Sandhammaren 1 ex 7-13.7 (ÖRDS).

Scopula marginepunctata (gulgrå lövmätare). Cr. 
Sk, Löderup 7 ex 23.7 (MKEs, Michael svensson), 1 
ex 15.8 (LJrs, LTss).

Scopula ornata (prydlig lävmätare). Cr. Sk, 
sandhammaren 1 ex på ljus 14.8 (LJrs, LTss).

Catarhoe rubidata (rödbandad fältmätare). VU. 
Öl, nedre Ålebäck 1 ex 14-22.7 och arontorp 1 ex 
26.7 (bZZs), södra Möckleby, albrunna 1 ex 21-
27.6 och norra Möckleby, dörby 1 ex 10.7 (KaHs).

Costaconvexa polygrammata (mångstreckad fält-
mätare). nT. Sk, sandhammaren 2 ex från 16-30.6 
(ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 15-23.8 (KJCS, KJKS, 
rYrs).

Pareulype berberata (berberisfältmätare). VU. 
Go, sandvik, sudret 2 ex 29.7 (FoUs) och 3 ex 31.7 
(EÅTs, FoUs), Muskmyr 1 ex 17.8 (FaZs). arten 
togs ny för gotland 2007 och är nu uppenbarligen 
bofast där (Lindeborg 2008).

Perizoma sagittata (piltecknad fältmätare). nT. 
Sm, grytsjön en hane på ljus 10.7 (KsMs), alster-
bro, Uddevallshyltan 1 ex 21-22.7 (KaHs), Go, Öja, 
gisle 1 ex 20.6-20.7 (KJCs, KJKs, rYrs), Go, Hej-
num hällar 1 ex 27.7 (Pgas), Vg, Värsås 1 hona på 
ljus 10.7 (aaUs).

Eupithecia irriguata (vattrad malmätare). Up, 
Åkerberga, skeppsdal 2 ex 13.6 (KJCs). nordligt 
fynd.
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Eupithecia selinata (kirskålmalmätare). nT. Go, 
sundre, barshage 1 hona 29.6 2002 (KJCs). För förs-
ta gången påträffad utanför skåne i sverige. Tidigare 
är den bara känd från sandhammarområdet till Ystad 
i skåne. Selinata påträffades för första gången i sve-
rige 1973 (svensson 1977) och med tanke på att arten 
går upp till sydligaste Finland bör den eftersökas på 
fler platser i Sverige. Att döma av Skånefynden går 
den mycket dåligt på ljus och flertalet svenska exemp-
lar är frihåvade.

Eupithecia cauchiata (bredbrämad malmätare). 
Öl, Lenstad 1 ex 18.6 (KsMs).

Eupithecia millefoliata (backmalmätare). Öl, 
Mellstaby 5 ex 23.7-1.8 (LJrs).

Chloroclystis v-ata (krönt malmätare). Ytterligare 
en art som expanderar allt längre norrut och längre in 
i inlandet. Sö, Floda, sörtorp 1 ex 19-28.7 (KJKs), 
Up, Uppsala, Husbyborg 1 ex 20-27.7 KJCs, rYrs). 
Även flera ex så långt norrut som norr som Vr, Väse 
Ö om Karlstad där ett halvdussin ex påträffades under 
juli till början av augusti (PEns).

Chesias legatella (större harrismätare). Migreran-
de exemplar: Öl, Össby 1 ex 8.10 (Jan-Erik Malmsti-
gen) och 1 ex 15.9-22.10 (bZZs), norra Möckleby, 
dörby samt södra Möckleby, albrunna 3 ex 4-12.10 
(KaHs), Sö, Torö, ankarudden 1 ex 3-24.10 (Pgas).

Aplocera praeformata (stor taggmätare). Up, Her-
räng 1 ex och Väddö 1 ex (bJos).

Aplocera efformata (mindre taggmätare). Vs, näs-
by, Frövi 1 ex på ljus 25.8 2007 (Jan-Erik Malmsti-
gen). Ett oväntat långt hopp norrut. ny för Vs och det 
nordligaste fyndet i landet.

Asthena anseraria (kornellmätare). Öl, norra 
Möckleby, Dörby flera ex 1-8.6 (KAHS), Lenstad 1 
hona på ljus 10.7 (KaHs, LTss), Lenstad 2 ex 13.6 
(KPos) samt 18 och 22.6 (KsMs), Lenstad 1 ex 21.6 
och Hulterstad 1 ex 22.6, de båda sistnämnda på da-
gen (LJrs).

Pachycnemia hippocastanaria (mottmätare). Cr. 
Sk, Sandhammaren 2 ex 28.5-8.6 (ÖRDS), Ha, Tölö, 
sandsjöbacka 2 ex 22.5 och onsala, Hållsundsudde 1 
ex 23.5 (JMKs).

Lycia pomonaria (äpplevintermätare). To, Kiruna 
1 ex 28.5 håvat kl 23.40 (GÖÖS).

Alcis jubata (skägglavmätare). nT. Go, sand-
vik, sudret 1 ex 29.7 (FoUs) och 3 ex 31.7 (EÅTs, 
FoUs), Vs, Fellingsbro, Känäs 1 ex 24.8 (Jan-Erik 
Malmstigen).

Figur 2. Vampyrfjärilen Calyptra thalictri i viloställ-
ning. Foto. Jan-Olov Björklund
Calyptra thalictri. Resting

Figur 1. Calyptra 
thalictri. Vampyrflyet 
påträffades som ny 
art för Sverige i flera 
exemplar på en lokal 
vid Älvkarleby i Up-
pland. Foto. Jan-Olov 
Björklund
Calyptra thalictri, the 
vampire moth, is new 
to Sweden. Several in-
dividuals was found on 
a locality in Uppland, 
Skutskär.
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Hypocemis punctinalis (ringad lavmätare). arten 
är inne i en tydlig expansionsfas norrut. Även i syd-
östra sverige har inlandsfynden ökat under senare 
år. Up, Väddö, Örviken 1 ex 10.7 (BJOS, KJCS), 
rådmansö, bergholmen 1 ex 7.6-10.7, rådmansö, 
strömsborg 3 ex 7.6-10.7 och 2 ex 11.7-2.8 (KJCs, 
rYrs), Gä, gävle, Engesberg 1 ex 8.6-7.7 (KJCs), 
Me, alnön 3.7 2002 (gFJs). det sista är det nordli-
gaste fyndet i landet.

Fagivorina arenaria (vit lavmätare). En. Sm, 
Kråksmåla, Uddevallshyltan flera ex (KAHS), Ålem, 
Vitesten 15 ex 4.6 (LJrs).

Agrius convolvuli (åkervindesvärmare). Sk, Möl-
le, Håkull 1 ex 8.9 (KaHs), sandhammaren 1 ex 18-
24.8 (ÖRDS), Bl, Utlängan 1 ex 4-24.9 (bZZs), Öl, 
norra Möckleby, dörby 2 ex 1-12.9 (KaHs), Mell-
staby 1 ex på såpnejlika 20.7, 1 ex på tobak 15.8 och 
1 ex på ljus 17.8-4.9 (LJrs), Go, sundre, Hallbjäns 1 
ex 23.8-21.9 (KJCs, KJKs, rYrs), Tofta skjutfält 1 
ex på ljus 22.8 (EÅTs), Västerhejde, Vibble 1 födo-
sökande ex 15.8 (Johan bering), GS, fyrbyn 1 ex 24.8 
(JoJs), Vg, dalstorp, Växtorp 1 ex på ljus 4.9 (Janis 
von Heyking), Vs, Lindesberg 1 ex 2.9 (sEHs).

Macroglossa stellatarum (stor dagsvärmare). 
Sk, Ystad 1 ex 8.9 (KaHs), Kåseberga hamn 1 ex 
16.8 (sven svensson), Kristianstad, Kulltorp 1 ex 
28.7 (Fredrik skeppstedt), Ha, Fjärås, Äskatorp 1 
ex 1.6 (Erik Hansson), Harplinge, skallen 1 ex 9.9 
(Christian Jeppson), Sm, anderstorp 1 ex 5.7 (Lars 
Hellman), Öl, arontorp 1 ex 20.6 (bZZs), stenåsa, 
stenhusa bod 1 ex observerat inomhus på ett fönster 
5.10 (flera rapportörer), Norra Möckleby, Dörby 1 ex 
11.9 och 1 ex 12.9 (KaHs), Go, när, Virudden 1 ex 
4.6, Lau, kyrkan 1 ex 8.8 och 1 ex 21.8 (Lars-inge och 
Marianne Larsson), stora Karlsö 1 ex 24.7 och bunge 

museum 1 ex 21.7 (Lennart Falk), bunge kalkbrott 1 
ex 11.8 (anders nissling), Nä, asker, biskopskvarn 1 
ex 22.6 (Lennart Hellquist), Sö, nynäshamn, Kullsta 
1 ex 19.8 (arne Holmkvist), Vr, Västerstrand gamla 
flygplatsen 25.9 (Mikael Tjernberg), Norrstrand, 
Karlstads universitet 1 ex 23.9 (stina Eriksson), Up, 
Åkersberga, Häggkullen 1 ex 13.9 (anders björke-
ling), Dr, Leksand, Klockargården 1 ex 13.6 (dan 
Kumlin).

Harpyia milhauseri (trollspinnare). Sö, Floda, 
sörtorp 1 ex 2-10.6 (KJKs). nordligaste fyndet i lan-
det.

Thaumetopoea pinivora (tallprocessionspinnare). 
Öl, gårdby 1 ex 29.7 (KPos), södra Möckleby, al-
brunna 1 ex 27.7-1.8 (KaHs). Migrerande exemplar.

Dicallomera fascelina (askgrå harfotspinnare). 
Sk, Kullaberg, Hjortstugan 1 ex 16.9 och Östra Vär-
linge 4 ex 31.7 (FaZs)

Euproctis chryssorhoea (äpplerödgump). Sk, Fal-
sterbo 1 ex 20.7 (FaZs).

Euproctis similis (körsbärsrödgump). Sö, Julita, 
bergön 1 ex 1.7 (KJKs). Tidigare bara känd från 
kusten i de nordligare breddgraderna.

Lymantria dispar (lövskogsnunna). nT. Öl, sk-
ogsby 1 larv 2.6 (KSMS), Runsbäck flera ex på ljus 
i skiftet juli-augusti (LTss), arontorp 6 ex 28.7-4.8 
(bZZs), Go, sundre, barshage 1 ex 28.7-10.8 och 
Hamra, suders 1ex 27.7-23.8. För andra året i följd 
påträffad på sudret (KJCs, KJKs, rYrs).

Atolmis rubricollis (rödhalsad lavspinnare). Hs, 
bollnäs 1 ex 20.6. nordligaste fyndet i landet (Kjell 
Trosell).

Pelosia muscerda (punktlavspinnare). Bl, gö, 
smalsund 4 ex 9.7 (FoUs), Sm, bäckebo, grytsjön 
1 ex 28.7 (KaHs), Öl, Möckelmossen 1 hona 8.8 

Figur 3. Chrysodeixis keili, orki-
démetallfly. Detta är ännu en införd 
ny svensk art, kläckt från en larv 
som hittades på en inköpt orkidé. 
Det är ett mystiskt fynd eftersom det 
är en nybeskriven art som bara är 
känd i två exemplar från Thailand. 
Foto: Bert Gustafsson
Chrysodeixis keili is new to Swe-
den but introduced. It was found 
as a caterpillar from a purchased 
orchid. A confusing record because 
the species was recently described 
as new to science, based as two in-
dividuals from Thailand.
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(aaUs), solberga 2 ex 25.7-5.8 (bZZs), Mellstaby 
1 ex 23-28.7 (LJrs), Go, Tofta, gnisvärd 1 ex 22.7 
(FoUs), Up, rådmansö, strömsborg 2 ex 11.7-2.8 
(KJCs, rYrs).

Eilema griseolum (askgrå lavspinnare), Sk, sand-
hammaren 1 ex på ljus 14.8 (LTss, LJrs), spragge-
husen 1 ex 14-20.7 (KJCs, KJKs, rYrs), Up, råd-
mansö, bergsholmen 1 ex 11.7-2.8 (KJCs, rYrs).

Lithosia quadra (kungslavspinnare). Sk, sjöbo 1 
hane 29.7 (Michael svensson), sandhammarområ-
det ca 60 ex 14.7-10.8 (ÖRDS), Spraggehusen 6 ex 
21-29.7, Ö. Hoby, Örnahusen 3 ex 23-29.7 (KJCS, 
KJKs, rYrs), Limhamns kalkbrott 1 ex 29.7, 
Lund, Ekologihuset 1 ex 1.7 och Falsterbo 2 ex 31.7 
(FaZs), Bl, Utlängan 2 ex 15-29.7 (bZZs), Ha, Vin-
drarp 1 hane 27.7 (KUrs), Sm, alsterbro, Uddeval-
lshyltan samt bäckebo, grytsjön 15 ex 14.7-mitten 
aug (KaHs), Öl och Go i antal (flera rapportörer), 
GS, Kapellet ca 40 ex 25.7-5.9 (FaZs), Sö, sträng-
näs 1 ex 29.7 (andreas grabs), Up, Herräng tre hanar 
första halvan av augusti (bJos), rådmansö, berg-
holmen 32 ex 11.7-2.8, rådmansö, strömsborg 3 ex 
1.7-2.8 (KJCs, rYrs), Gä, gävle, Engesberg 1 ex 
10.8-6.9 (KJCs).

Acerbia alpina (nordisk igelkottspinnare). En. To, 
Nissoncorru 1200-1300 m 2 kokonger 21.6 (BAÖS, 
IFÖS). Resultatet blev en fjäril samt ett 30-tal stek-
lar (denna kokong gav ett buckligt intryck p.g.a. alla 
stekelpupporna inuti). En hane och en larv i näst sista 
larvstadiet 4.7 (EQTs, Pgas, nikolaj savenkov).

Holoarctia puengeleri (arktisk igelkottspinnare). 
VU. To, Nissuntjårro, flertal puppor och kläckta fjäri-
lar samt äggsamlingar 3–6.7 (EQTs, Pgas, nikolaj 
savenkov), samma område ca 650 m ö h 11 puppor 
under stenar 21.6 (BAÖS, IFÖS).

Tyatira jacobaeae (karminspinnare). Sk, sand-
hammaren 3 ex 2-15.6 (ÖRDS), Sjöbo 1 ex på ljus 
21.6 och Vomb ca 100 larver 30.6 (Michael svens-
son), Öl, Tävelsrumsåsen flera ex 21.5 (LTSS m fl.), 
ca 20 ex 31.5 och larver i antal senare (KAHS), flera 
ex 10.6 (bZZs) och hundratals larver 18.7 (niclas 
Eklund).

Colobochyla salicalis (brunlinjerat mätarfly). Ar-
ten ser ut att vara bofast i Sverige i flera landskap. Sk, 
Sandhammaren 3 ex 16-30.6 (ÖRDS), Sm, Torsås, 
borrelycke gård 1 ex 9.6 (Peo sundelius), Kråksmåla, 
Uddevallshyltan 1 ex 3-7.6 (KaHs), grytsjön 1 hona 
på ljus 9.6 och 1 ex 8.7 (LTss), Öl, Lenstad 1 ex 18.6 
(KsMs), Up, Väddö, Ytterskär 1 ex 6.7 (KJCs).

Tyta luctuosa (kalkfly). Sk, Löderup 1 ex 23.7 
(MKEs, Michael svensson) och spraggehusen 1 ex 
21-29.7 (KJCs, KJKs, rYrs)..

Catocala nupta (vinkelbandat ordensfly). Sm, 
alsterbro, Uddevallshyltan (KaHs) 1 ex 26.8-1.9 
och Öl, betydligt fåtaligare än tidigare år (flera rap-

portörer), Vs, Fellingsbro, Känäs 1 ex 24.8 (Jan-Erik 
Malmstigen).

Eublemma minutata (mjölfly). VU. Öl, Mellstaby 
1 ex 23-28.7 (LJrs). Migrerande exemplar.

Pseudeustrotia candidula (svartfläckigt glansfly). 
Sk, Hagestads fritidsreservat 1 ex 1.8 (KDVS m fl), 
Bl, rödeby, bäckhagen 1 ex på ljus 8.8 (HEYs). 
Arten har nu betydligt minskat på Öland och Got-
land: Öl, algutsrum, Törnbotten 1 ex 14.8 (anders 
björkeling), gårdby 1 hane på ljus 11.8 (aaUs), 
nedre Ålebäck 2 ex 19-30.6, 2 ex 1-13.7 och 1 ex 
6-19.8, Össby 2 ex 7-24.8, Solberga 1 ex 7-24.8 och 
1 ex 25.8-14.9 samt Kårehamn 1 ex 7-26.8 (bZZs), 
gårdby 1 ex 1-8.6 samt dörby (KaHs), Mellstaby 1 
ex 2.8 (LJrs), runsbäck 1 ex i ljusfälla12.8 (LTss), 
skarpa alby 2 ex 9.8 (JMLs), gillberga 1 ex 31.7 
(LÖVS), Gårdby 1 ex 2.8 och 1 ex 7.9 (KPOS), Go, 
bosarve, sproge 2 ex 26.7 (EÅTs, FoUs), endast 6 
ex i gotlandsfällorna (KJCs, KJKs, rYrs).

Deltote bankiana (tvärstreckat glansfly). Bl, Tor-
hamns udde 1 ex 22.6 (HEYs), Utlängan bofast, Öl, 
Össby 1 ex 25.6-14.7 och Solberga 1 ex 26.6-12.7 
(bZZs).

Meganola albula (vit trågspinnare). Bl, Hasslö 
29.6 (PMUs), Utlängan bofast, Öl, många ex i Össby 
och nedre Ålebäck 25.6-2.9 (bZZs), Mellstaby 6 ex 
13-28.7 (LJrs), Lenstad 1 ex på ljus 10.7 (KaHs, 
LTss).

Nycteola asiatica, (poppelfotsläpare). Sk, 
backåkra 1 ex 6.9 och Öl, norra Möckleby dörby 
1 ex 1-10.9 (KAHS), Össby 1 ex 25.8-14.9 (BZZS), 
Go, Hamra, suders 1 ex 20.6-21.7 (KJCs, KJKs, 
rYrs).

Autographa mandarina (silverlinjerat metall-
fly). Öl, solberga 1 ex 25.7-6.8 och Kårehamn 1 ex 
23.7-6.8 (bZZs), Mellstaby 1 ex 2.8 (LJrs), norra 
Möckleby, dörby 1 ex 23-29.7 (KaHs), Go, sund-
re, barshage 1 ex 28.7-10.8, sundre, Hallbjäns 2 ex 
27.7-22.8, Öja, Gisle 1 ex 28.7-24.8 (KJCS, KJKS, 
rYrs), Västlands 1 ex 6.8 (Pgas), GS, Kapellet 
(FaZs), Vs, Lindesberg 1 ex 24.8 (sEHs), Sö, Floda, 
sörtorp 1 ex 19-28.7 (KJKs) och 2 ex 10-17.8 (KJKs, 
rYrs), Up, Uppsala, Husbyborg 1 ex 10.8 och 1 ex 
20-25.8 (KJCs).

Syngrapha hochenwarthi (fjällmetallfly). To, Ka-
resuando ca 20 observationer 30.7 (BAÖS, BERS, 
EsFs, HEYs, björn Holm, Markus Pettersson, nick-
las Österberg).

Abrostola triplasia (brungult nässelfly). Sk, i an-
tal (KJCs, KJKs, rYrs), Bl, Hasslö 1 ex 26-2.7 
(PMUs), Utlängan 2 ex 30.5-24.6 och 5 ex 25.6-14.7 
(bZZs), Sm, Öl och Go, i antal (flera rapportörer), 
Sö, Floda, Sörtorp flera ex (KJKS), Up, Uppsala och 
rådmansö enstaka ex (KJCs, KJKs, rYrs), Gä, 
gävle, Engesberg 1 ex 8-14.7 (KJCs).
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Acronicta cuspis (spjutaftonfly). Sk, Trelleborg, 
simremarken 1 ex 9.8 (FaZs).

Victrix umovii (barrskogslavfly). EN. Dr, boda, 
Brödlösberget 1 ex 28.6 (BAÖS, BERS, ESFS, 
HEYS, Björn Holm, Markus Pettersson, Nicklas Ös-
terberg).

Amphipyra perflua (poppelbuskfly). Me, sunds-
vall, sidsjöns slalombacke 1 ex 20.8 (FaZs).

Eucarta virgo (rosa jungfrufly). Artens expansion i 
sverige tycks för tillfället klingat av jämfört med tidi-
gare år. Sk, dalby 1 ex 5.9 (Lars Pettersson), Kabusa 
1 ex 22-31.7 och sandhammaren, borrby strand 1 ex 
14-20.7 (ÖRDS), Falsterbo 1 ex (FAZS), Bl, Hasslö 1 
ex 5.7 och 2 ex 26-27.7 (PMUs), Utlängan 2 ex 4-24.9 
(bZZs), Sm, söderåkra, bergkvara 1 ex 26.6 och 1 ex 
29.7 (IFÖS) samt 1 ex 1.8 (BAÖS, IFÖS), Öl, över 
100 fynd, främst på södra halvan (flera rapportörer) 
Go, Hamra soptipp 2 ex 31.7 (EÅTS, FOUS), Öja, 
gisle 1 ex 25.8-19.9, Hamra, suders 2 ex 20.6-21.7, 
sundre, norebod 1 ex 21.7 (KJCs, KJKs, rYrs).

Callopistria juventina (ormbunksfly). Efter förra 
årets inflyg då den togs ny för landet (Lindeborg 
2008) har den, åtminstone tillfälligt, etablerat sig 
i sverige Sk, sandhammaren 1 nykläckt ex på ljus 
14.8 på en plats med massor med örnbräken (LJrs, 
LTss). dessutom påträffad som larver i sandhamma-
ren 5.9 (ÖRDS) samt 4 larver 27-28.9 (KJCS, RYRS).

Eremobina pabulatricula (ljusgrått ängsfly). EN. 
Sm, Em, nedströms Emån vid E22 två ex på bete 9.8 
(bErs, HEYs), 1 ex 23-29.7 (LJrs) samt 6 ex på 
bete 7.8 (BAÖS, IFÖS), Öl, ottenby lund 1 ex. 6.8 
(BAÖS, PMUS).

Photedes captiuncula (dvärgängsfly). Up, skut-
skär 1 ex 24.7 (KPos, LJrs).

Chortodes extrema (ljusribbat stråfly). Bl, Utläng-
an 1 ex 30.5-24.6 (bZZs).

Luperina zollikoferi (zollikofers nattfly). Sk, 
Sandhammaren, Borrby strand 1 ex 23-28.9 (ÖRDS).

Gortyna flavago (kardborrsfly). Me, sundsvall, 
sidsjöns slalombacke 1 ex 20.8 (FaZs). det nordli-
gaste fyndet i landet.

Archanara sparganii (igelknopprörfly). NT. Bl, 
Utlängan 1 ex 30.7-1.8 (bZZs), södra Möckleby, al-
brunna 7 ex i början aug (KaHs).

Sedina buettneri (brunstarrfly) NT. Bl, Valje, si-
esjö ett 20 tal ex uppkrupna i gräset 11.10 (BAÖS, 
HEYS, IFÖS), Öl, norra Möckleby, dörby 1 ex 
5-12.10 (KaHs).

Hoplodrina ambigua (ljusringat lövfly). Ännu 
en art som är på framryckning i sverige. Sk, i stort 
antal, även i första generation (flera rapportörer), 
Bl, Utlängan 2 ex 30.5-24.6, 1 ex 15-29.7 och 16 ex 
14.8-3.9 (bZZs), Ha, Vindrarp 1 ex 2.7 (KUrs), Öl, 
näsby 2 ex 7-24.8 och 3 ex 25.8-14.9 samt arontorp 
1 ex 8.8 (bZZs), gårdby 1 ex 3-10.8 (KaHs), Mell-

staby 2 ex 17.8-4.9 (LJrs), Go, sundre, Hallbjäns 1 
ex 27.7-22.8 (KJCs, KJKs, rYrs).

Cucullia fraudatrix (gråbokapuschongfly). Öl, 
solberga 1 ex 25.7-6.8 (bZZs).

Litophane semibrunnea (askträfly). Expanderar i 
sverige. Sk, sandhammaren 3 ex 8-19.10 och Jära-
husen 1 ex 27.9 (WEds), Mölle, Håkull 1 ex 8.9 
(KaHs), sandhammaren, fyren 1 ex 26.9, Löderup, 
strandbadsåsen 1 ex 27.9 och nybrostrand, Kabusa 1 
ex 28.9 (KJCS, RYRS), Östra Värlinge 1 ex (FAZS), 
Bl, sturkö 1 ex 4.10 och 1 ex 16.10, båda på bete 
(HEYs), Utlängan 2 ex 25.9-27.10 (bZZs), Ha, Vin-
drarp 1 ex 18.9 (KUrs), Veinge station 1 ex 23.9, 
Påarp 1 ex 6.10 och 2 ex runt 10.10 samt Tönnersa 
strand 1 ex 14.10 (LnYs).

Litophane ornithopus (vitgrått träfly). Sk, sand-
hammaren 1 ex 8-13.10 (ÖRDS) och 3 ex 30.9 – 2.11 
(KJCs, KJKs, rYrs).

Litophane lamda (blågrått träfly). Sk, sandham-
maren 1 ex 8-13.10 (ÖRDS) och Falsterbo 4 ex 7.5-
3.6 (FaZs).

Agrochola lychnidis (strecktecknat backfly). Sk, 
Kabusa 6 ex 8-26.9 och sandhammaren, borrby 
strand 1 ex 17-22.9 (ÖRDS), Spraggehusen 1 ex 
8-26.10 (KJCs, KJKs, rYrs), böste 1 ex 7.10 samt 
Östra Värlinge 1 ex (FAZS).

Conisania luteago (nejlikrotfly). Go, Hamra, sud-
ers 1 hona, 1 hane 20.6-21.7 (KJCs, KJKs, rYrs). 
samma lokal där arten togs ny för sverige 2004.

Mythimna turca (rödtofsat gräsfly). NT. Bl, Utlän-
gan 2 ex 25.6-14.7 och 2 ex 15-29.7 (bZZs), Sm, ny-
bro 1 ex 28.6 (KsMs och ny för småland), Öl, nedre 
Ålebäck 1 ex 19-30.6, näsby 1ex 1-13.7 och 1 ex 14-
24.7 (bZZs), södra Möckleby, albrunna 1 ex 6-11.7, 
norra Möckleby, dörby 1 ex 23-29.7 (KaHs), Go, 
Öja, Gisle 1 ex 20.6-20.7 (KJCS, KJKS, RYRS). 
Tredje fyndet från gotland.

Mythimna albipuncta (vitpunkterat gräsfly). Sk, i 
stort antal (flera rapportörer), Bl, Utlängan 3 ex 30.7-
13.8 och 10 ex 14.8-3.9 (bZZs), Öl, i stort antal (flera 
rapportörer), Go, en av få arter som fortfarande ex-
panderar. Över 60 ex i Hamra, Suders och Tuvlandet, 
Sundre, Hallbjäns och Barshage samt Öja, Gisle från 
24.5-19.9 (KJCs, KJKs, rYrs).

Mythimna l-album (l-tecknat gräsfly). Sk, sand-
hammaren ”endast” 4 ex (ÖRDS), Löderup, Strand-
badsåsen 1 ex 27.9 (WEds), Kåseberga och backåkra 
11 ex 30.8-5.9 (BAÖS, HEYS, IFÖS), Kåseberga 7 
ex 7-8.9 (KaHs), spraggehusen 2 ex 17-27.9, Kåse-
berga, 5 ex 27-29.9 och Löderup, strandbadsåsen 2 
ex 27.9 (KJCs, KJKs, rYrs), Falsterbo 4 ex 7.10 
och böste 1 ex 7.10 (FaZs), Kåseberga- backåkra c:a 
40 ex 8-12.9 på bete och gräsvippor (EQTs, iMbs), 
Go, sundre, Hallbjäns 1 ex 23.8-21.9 (KJCs, KJKs, 
rYrs).



18

Ent. Tidskr. 130 (2009)Mats Lindeborg

Mythimna flammea (streckat strandfly). Sk, sjöbo, 
Knösagården 1 ex 7.6 (FaZs)

Agrotis crassa (piltecknat jordfly). Öl, Hulterstad 
1 hane 7-15.8 (LJrs).

Cloantha hyperici (grått johannesörtfly). Go. Tofta 
skjutfält flera ex 25.7 (FOUS, KAHS m fl), ), 1 ex 
27.7 (EQTS, IMBS, LGÖS) och 1 ex 29.7 (DBÖS).

Noctua interposita (storfläckigt bandfly). (Fig. 5) 
Öl, Mellstaby 1 ex 13.8 (LJrs).

Noctua janthina (violettgrått bandfly). Något fåta-
ligare än tidigare år. Bl, Utlängan 16 ex 30.7-13.8 
(bZZs), Ha, Vindrarp 1 ex 27.7 (KUrs), Öl, nedre 
Ålebäck 12 ex 23.7-5.8 (bZZs), böda, Trollskogen 
2 ex 31.7 samt gårdby, dörby och södra Möckleby, 
albrunna sammanlagt 15 ex i början av aug (KaHs), 
Mellstaby och Hulterstad totalt 5 ex 23.7-15.8 (LJrs).

Noctua interjecta (rödbrunt bandfly). Bl, Hasslö 
4 ex 26-27.7 (PMUs), Utlängan bofast (bZZs), Sm, 
Kalmar, nyhemskullen 1 ex 24.7 och 1 ex 6.8 samt 
Öl, runsbäck 1 ex vardera 3, 6 och 11.8 (LTss), 
Sm, alsterbro, Uddevallshyltan 1 ex 13-17.8 och Öl, 
gårdby 1 ex 23-29.7, södra Möckleby, albrunna 1 
ex 27.7-1.8 (KaHs), nedre Ålebäck 1 ex 23.7-5.8, 
Össby 7 ex 25.7-6.8 och 6 ex 7-24.8, Näsby 2 ex 25.7-
6.8 och 1 ex 7-24.8, Kapelludden 2 ex 23.7-6.8, Kåre-
hamn 1 ex 23.7-6.8, solberga 3 ex 25.7-6.8 samt ar-
ontorp 1 ex 8.8 och 1 ex 12.8 (bZZs), Mellstaby 3 ex 
30.7-2.8 och Gårdby 1 ex 2.8 (LJRS mfl). Go, Vam-
lingbo, bjärgeslänningar 1 ex 26.7, sundre, Hallbjäns 
1 ex 27.7-22.8 (KJCs, rYrs), GS, Kapellet (FaZs).

Cryptocala chardinyi (ryskt bandfly). Up, Håll-
näs, rossholm 2 ex 9.7, skutskär, rotskär 1 ex 18.7 
(KJCs, rYrs). dessutom ett rejält hopp norrut i 

den svenska utbredningen: Nb, Kylänsaari (en ö i 
Torne älv) 1 ex skraphåvat från renfaneblommor 23.8 
(bÅbs, sVns).

Peridroma saucia (vittofsjordfly). Bl, Utlängan 1 
ex 25.9-27.10 (bZZs).

Xestia sincera (barrskogsfjällfly). VU. Dr, boda, 
Brödlösberget 1 ex 28.6 (BAÖS, BERS, ESFS, 
HEYs, björn Holm, Markus Pettersson, nicklas 
Österberg).

Xestia atrata (Haralds fjällfly). Hr, Funäsdalen, 
Funäsdalsberget 2 ex 21.6-3.9 (biPU, KJCs, rYrs).

Xestia ashworthii (blågrått jordfly). Hr, sveg, 
duvberget 1 ex 23.6-5.9 andra fyndet i Härjedalen 
(biPU, KJCs, rYrs)

Heliothis viriplaca (grönaktigt knölfly). VU. Sk, 
sandhammaren 1 ex 18-24.8 och simrishamn 1 ex 
10.8 (ÖRDS), Sm, Kalmar, nyhemskullen 1 ex håvat 
på buddleja dagtid 12.8 (LTss), Öl, norra Möckleby, 
dörby 1 hona på lusern 11.8 (aaUs), runsbäck 1 ex 
10.8 (LTss), nedre Ålebäck 1 ex 23.7-5.8 och 1 ex 
6-19.8, Össby 1 ex 7-24.8 och Solberga 1 ex 7-24.8 
(bZZs), Mellstaby 1 ex 8-11.8 (LJrs).

Rapportörer
AAUS = Anders Amandusson, BAÖS = Anders Brat-
tström, bErs = Fredrik bjerding, biPU = Pavel 
bina, bJos= Jan olof björklund, bPos = Per-olof 
bengtsson, bZZs = Per Eric betzholtz, bÅbs = bengt 
Åke Bengtsson, CPHS = Conny Philipsson, DBÖS 
= börje dalsved, ELHs = Claes Eliasson, EQTs = 
Håkan Elmquist, EsFs = stefan Eriksson, EÅTs = 
båtel Enekvist, FaZs = Markus Franzén, FoUs = 
Markus Forslund, GFJS = Östen Gardfjell, GNBS = 

Figur 4. Kronärtsblåvinge Ple-
beius argyrognomon i parning. 
Notera siffermärkningen på hon-
ans bakvingeundersida. Arten är 
klassad som akut hotad i Sverige 
men dess status har förbättrats 
sedan dess kända lokaler restau-
rerats och inventeringar har gett 
nya, tidigare helt okända, lokaler. 
Foto: Mats Lindeborg
Plebeius argyrognomon, copu-
lating. Note the number-marking 
at the females underwing. This 
species is classified as critically 
endangered in Sweden. Actions 
to conserve this butterfly in Swe-
den has given positive results, 
since known localitys has been 
restored and several new locali-
ties been found.
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Bert Gustafsson, GÖÖS = Östen Gröning, HEYS = 
Benny Henriksson, IFÖS = Fabian Idensjö, IMBS = 
Lars imby, JHEs = Henrik Jeansson, JMKs = Mi-
kael Johannesson, JMLs = Magnus Jeansson, JoJs 
= Jan Å. Jonasson, KaHs = Hans Karlsson, KdVs 
= dave Karlsson, KJCs = Claes Källander, KJKs = 
Karl Källander, KPos = Per-olof Kall, KsMs = Pe-
ter Koch-Schmidt, KURS = Lars Kullmar, LGÖS = 
göran Liljeberg, LJrs = Jesper Lind, LnYs = ronny 
Lindman, LTSS = Mats Lindeborg, LÖVS = Rich-
ard Lövgren, MKEs = Kenth Martinsson, nÅTs = 
Mårten nilsson, PEns = Carl-Åke Pettersson, Pgas 
= göran Palmqvist, PMas = Magnus Persson, PMUs 
= Magnus Pettersson rYrs = nils ryrholm, sEHs 
= Peter streith, sJTs = Jan sjöstedt, sJns = göran 
sjöberg, sVns = ingvar svensson, WEds = bengt 
Wendel, ÖRDS = Jan-Olof Ördén.

Nya landskaps- och lappmarksfynd
nummerföljden enligt Catalogus (svensson et. al 
1994).

159 Diplodoma laichartingella Hs (sVns)
1755 Polygonia c-album Lu (Heide Krönlein)
1786 Oeneis bore Lu strykes
1828 Aricia nicias Vr (PEns)
1837 Watsonalla binaria GS (FaZs)
1840 Drepana curvatula GS (FaZs)
1844 Habrosyne pyritoides GS (FaZs)
1872a Timandra comae GS (FaZs)
1881 Scopula immutata GS (FaZs)
1888 Idaea biselata GS (FAZS)
1894 Idaea emarginata GS (FaZs)
1935 Aniclea badiata GS (FaZs)
1937 Mesoleuca albicillata GS (FaZs), Hr (biPU, KJCs, 

rYrs)
1940 Lampropteryx suffumata GS (FaZs)

1942 Eulithis prunata Pi (bÅbs, sVns)
1944 Eulithis populata GS (FaZs)
1945 Eulithis mellinata GS (FaZs)
1952 Chloroclysta citrata GS (FaZs)
1954 Chloroclysta latefasciata GS (FaZs)
1956 Cidaria fulvata GS (FaZs)
1958 Pennithera firmata GS (FaZs)
2001 Perizoma bifaciata Gä (KJCs)
2010 Eupithecia tenuiata GS (FaZs)
2025 Eupithecia egenaria Gä (KJCs)
2028 Eupithecia selinata Go (KJCs 02)
2029 Eupithecia trisignaria GS (FaZs)
2035 Eupithecia assimilata GS (FaZs)
2041 Eupithecia succenturiata GS (FaZs)
2043 Eupithecia subumbrata GS (FaZs)
2052 Eupithecia innotata GS (FaZs)
2053 Eupithecia ochridata GS (FaZs)
2072 Aplocera efformata Vs (Jan-Erik Malmstigen 07)
2077 Discoloxia blomeri Go (KJCs, KJKs)
2095 Semiothisa alternaria GS (FaZs), Hr (biPU, KJCs, 

rYrs)
2102 Macaria wauaria GS (FaZs)
2105 Cepphis advenaria Gä (KJCs)
2106 Petrophora chlorosata GS (FaZs)
2111 Epione repandaria GS (FaZs), Pi (bÅbs, sVns)
2112 Epione parallellaria Pi (bÅbs, sVns)
2119 Ennomos erosaria GS (FaZs)
2126 Crocallis elinguaria GS (FaZs)
2142 Peribatodes rhomboidaria GS (FaZs), Nä (sture Her-

mansson), Up, (Matthis och Ulrika Kaby)
2143 Peribatodes secundaria GS (FaZs)
2144 Cleora cinctaria GS (FaZs)
2148 Arichanna melanaria Hr (biPU, KJCs, rYrs)
2150 Boarmia punctinalis Up (bJos, LnYs, KJCs, 

rYrs), Gä (KJCs), Me (gFJs 02)
2167 Hylaea fasciaria To (bÅbs, sVns)
2179 Malacosoma neustria GS (FaZs)
2194 Agrius convolvuli GS (JoJs)
2244 Callitearia pudibunda Gä (KJCs)

Figur 5. Storfläck-
igt bandfly Noctua 
interposita rapport-
erades bara i ett ex-
emplar från Öland 
2008. Foto: Jesper 
Lind
Noctua interposita 
was only recorded 
in one specimen in 
Sweden 2008. It was 
caught on the baltic 
island Öland.
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2253 Setina irrorella Vs (Jan-Erik Malmstigen, sven Lars-
son)

2256 Nudaria mundana GS (FaZs)
2257 Atolmis rubricollis GS (FaZs), Hs (Kjell Trosell)
2268 Eilema lurideolum GS (FaZs)
2286 Phragmatobia fuliginosa GS (FaZs)
2288 Tyria jacobaeae GS (FaZs)
2304 Schrankia costaestrigalis GS (FaZs)
2305 Hypenodes humidalis GS (FaZs)
2313b Calyptra thalictri Up (bJos) 
2317 Catocala nupta GS (FaZs)
2322 Catocala sponsa GS (FaZs)
2327 Laspeyira flexula Me (gFJs)
2336 Meganola albula GS (FaZs)
2337 Nola cucullatella GS (FaZs)
2345 Nycteola revayana GS (FaZs)
2362 Autographa mandarina GS (FaZs)
2395 Amphipyra pyramidea GS (FaZs)
2397 Amphipyra perflua Me (FaZs)
2399 Dypterygia scabriuscula GS (FaZs)
2402 Trachea atriplicis GS (FaZs)
2404 Phlogophora meticulosa GS (FaZs)
2406 Ipimorpha subtusa GS (FaZs)
2408 Parastichtis suspecta GS (FaZs)
2413 Cosmia trapezina GS (FaZs)
2414 Cosmia pyralina GS (FaZs)
2415 Hyppa rectilinea GS (FaZs)
2417 Apamea lithoxylaea GS (FaZs)
2418 Apamea sublustris GS (FaZs)
2433 Apamea scolopacina GS (FaZs)
2434 Apamea ophiogramma GS (FaZs)
2439 Mesoligia furuncula GS (FaZs)
2449 Chortodes pygmina GS (FaZs)
2453 Amphipoea lucens Hr (biPU, KJCs, rYrs)
2462 Gortyna flavago GS (FaZs), Me (FaZs), Hs (Kjell 

Trosell)
2467 Nonagria typhae GS (FaZs)
2472 Archanara algae GS (FaZs)
2475 Arenostola phragmitidis GS (FaZs)
2477 Charanyca trigrammica GS (FaZs)
2484 Platyperigia montana GS (FaZs)
2490 Proxenus lepigone GS (FaZs)
2494 Cucullia absinthii GS (FaZs), Vr (nÅTs)
2520 Aporophyla lutulenta GS (FaZs)
2552 Agrochola helvola GS (FaZs)
2558 Xanthia togata GS (FaZs)
2567 Discestra trifolii GS (FaZs)
2571 Lasionycta proxima GS (FaZs)
2582 Mamestra brassicae GS (FaZs)
2583 Melanchra persicariae GS (FaZs)
2593 Hadena rivularis GS (FaZs)
2599 Hadena bicruris GS (FaZs)
2616 Mythimna turca Sm (KsMs)
2626 Mythimna obsoleta GS (FaZs)
2627 Mythimna comma GS (FaZs)
2632 Euxoa obelisca GS (FaZs)
2634 Euxoa tritici GS (FaZs), Nb (bÅbs, sVns)
2643 Agrotis ipsilon GS (FaZs)
2649 Actebia praecox GS (FaZs)
2651 Eugnorisma depuncta GS (FaZs), Nä (stig Höglund 

gm ELHs)

2655 Chersotis cuprea Pi (bÅbs, sVns)
2659 Noctua comes GS (FaZs)
2660 Noctua janthe GS (FaZs), Nä (stig Höglund gm 

ELHs), Vs (Jan-Erik Malmstigen)
2661 Noctua janthina Ha (KUrs), GS (FaZs)
2662 Noctua interjecta GS (FaZs)
2662a Cryptocala chardinyi Nb (bÅbs, sVns)
2664 Spaelotis ravida GS (FaZs)
2666 Opigena polygona GS (FaZs)
2667 Graphiphora augur Pi (bÅbs, sVns)
2669 Eugraphe subrosea GS (FaZs)
2670 Protolampra sobrina Pi, To (bÅbs, sVns)
2675 Diarsia dahlii GS (FaZs)
2676 Diarsia brunnea GS (FaZs)
2678 Diarsia florida GS (FaZs)
2696 Xestia baja Pi (bÅbs, sVns)
2697 Xestia rhomboidea GS (FaZs)

Tack
göran Palmqvist och nils ryrholm som har bidragit 
med synpunkter, uppgifter samt stor hjälp med ma-
nus.
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