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This is the 37th consecutive annual report on interesting finds and provincial records of 
Macrolepidoptera in Sweden. The weather was varying with wet and cold periods but also 
periods of high pressures with warm spells and SE wind which created a fundament for im-
migration. Due to the weather and the two preceding years with long periods of unsuitable 
conditions many species occurred in low numbers, particulary the autumn species. Perhaps 
that is also the reason why only 24 new provincial records were made. Nevertheless three 
species were recorded for the first time in Sweden. They are Narraga fasciolaria, Arch-
anara neurica and Agrotis puta, all expanding species. Among the more interesting finds of 
migrants were Rhodometra sacraria, Agrius convolvuli, Acherontia atropos, Macroglos-
sum stellatarum, Eilema griseolum, Nycteola asiatica, Autographa mandarina, Cryphia 
algae, Hydraecia ultima, Peridroma saucia and Heliothis armigera. The status of Noctua 
interposita and Conisania luteago as migrants or resident species or perhaps both is uncer-
tain. The moth Calyptra thalictri, firstly recorded last year, has shown to be resident and 
the species Antonechloris smaragdaria, Colobochyla salicalis and Eucarta virgo seems to 
be well established in Sweden. Eulithis pyropata was rediscovered (latest find 2005) on 
Gotland and is probably resident but in very low numbers. Lypusa maurella, earlier consid-
ered as a Psychid is now transferred to the Microlepidoptera, Gelechiodea. That means that 
the total numbers of Macrolepidoptera species is 1107. Of these, 1097 are found resident 
or temporary and 10 are considered as introduced species. The classification is according 
to Catalogus Lepidopterorum Sueciae (1994) with minor corrections following Karsholt 
& Razowski (1996).

G. Palmqvist, Vattumannens gata 126, SE-136 62 Haninge, Sweden.

Systematik och nummerföljd på arterna följer 
Catalogus Lepidopterorum Sueciae (Svensson 
et al. 1994) och nomenklatur uppdaterad enligt 
The Lepidoptera of Europe (Karsholt & Razows-
ki 1996). De svenska namnen har hämtats från 
förteckningen över svenska fjärilsnamn (Svens-
son & Palmqvist 1990) utom för dagfjärilar som 
anges enligt Eliasson et al. (2005), spinnare som 
anges enligt Hydén et al. (2006) och rotfjärilar 
och säckspinnare enligt Bengtsson et al (2008). 
Rödlistade arter har markerats med respektive 
hotkategori och anges enligt den senaste public-
erade rödlistan (Gärdenfors 2005). Namnkoder 
anges enligt ZOO-TAX (Cederholm 1978). 

Inledning
Detta är den 37:e årsrapporten i Entomologisk 
Tidskrift som behandlar intressanta storfjärils-
fynd i Sverige.

I texten tas sådana arter upp som författaren 
och granskare bedömt som intressanta ur ett riks-
perspektiv. Det kan t ex gälla immigrerande ar-
ter, arters spridning i landet eller att arter minskar 
eller arternas utbredning är ofullständigt kända. I 
arbetet med ”Rödlistan över fjärilar” (se nedan) 
så är alla rapporter viktiga pusselbitar i att förstå 
arternas status. En del arter har en något mer om-
fattande text och dessa bygger ofta på rapportör-
ernas egna erfarenheter. 
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Sammanfattningsvis rapporteras tre arter nya 
för landet. De är fältmalörtsmätare (Narraga fas-
ciolaria), spensligt rörfly (Archanara neurica) 
och ovalfläckat jordfly (Agrotis puta), arter som 
expanderat under senare år. En art utgår dock 
från storfjärilslistan, nämligen hedsotmalen (Ly-
pusa maurella). Denna art har tidigare tillsam-
mans med algsäckspinnare (Narycia duplicella) 
och dubbelsäckspinnare (Diplodoma laichartin-
gella) varit placerad bland de äkta malarna (Ti-
neidae) men behandlats som säckspinnare (Psy-
chidae) av Kozhanichikov (1956), Palm (1976-
1977), Fibiger & Svendsen (1981) och Zagu-
lyaev (1989). I årsrapporten 1981 (Palmqvist 

1982) överfördes därför hedsotmal tillsammans 
med algsäckspinnare (Narycia duplicella) och 
dubbelsäckspinnare (Diplodoma laichartingel-
la) från småfjärilslistan till storfjärilarna. Emel-
lertid finns taxonomiska karaktärer som skiljer 
hedsotmalen från de övriga säckspinnarna och 
arten har senare placerats i en egen familj Ly-
pusidae (Davis & Robinson 1999, Bengtsson 
et al. 2008). Frågan om artens placering får nu 
anses slutligt ha blivit löst då det i en nyligen 
publicerad studie (Heikkilä & Kaila 2009) visas 
att arten skall placeras i överfamiljen Gelechioi-
dea i familjen Amphisbatidae nära ljunghedmal 
(Amphisbatis incongruella) och de sk tubma-
larna (Pseudatemelia). Av denna anledning förs 
hedsotmalen tillbaks till småfjärilslistan.

 Detta innebär att antalet storfjärilsarter nu är 
1107 varav 10 av dessa arter betraktas som in-
förda och inte naturligt spridda till Sverige.

Rapportering
Även fortsättningsvis tas rapporter om in-
tressanta fynd tacksamt emot på min adress eller 
via e-post; goran.palmqvist@ownit.nu. De som 
anmäler fynd för första gången och önskar få en 
ZOO-TAX kod bör också ange adress och ålder 
för säker identifiering. Rapporterna bör vara mig 
tillhanda senast under januari månad. Alla som 
bidrar med fynd är omnämnda i artikeln.

Väderutvecklingen 2009
Vintermånaderna januari till och med mars vari-
erade vädermässigt mellan kyliga perioder och 

Figur 1. Fältmalörtsmätare, Narraga fasciolaria, 
påträffades som ny art för Sverige i Skåne i 2 exem-
plar. Foto, Nils Ryrholm
Narraga fasciolaria, is new to Sweden and two speci-
mens were found in the province Skåne.

Figur 2. Spensligt rörfly, Archanara neurica, en expanderande art som är ny för Sverige, funnen i Skåne: – a) 
sedd från ovan, – b) Underifån där man ser att vingarnas undersidor saknar diskfläckar. Foto, Nils Ryrholm
White-mantled Wainscot, Archanara neurica, an expanding moth new to Sweden: – a) from above; – b) from 
under, displaying the lacking discal spots on the underside of the wings.

a b
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perioder med vårtemperaturer, särskilt i mars. 
April månad gav värme- och solrekord med en 
period med sommartemperatur i april i nästan 
hela Götaland och östra Svealand. Värmen fort-
satte i maj och spred sig västerut i Svealand och 
norrut i landet. Den varma perioden avbröts i 
slutet av maj och följdes av mycket kylig luft 
som utbredde sig över hela landet.

Sista veckan i juni växte åter ett högtryck 
in med allt varmare dagar, om än klara och lite 
kyliga nätter. Denna värmebölja avbröts några 
dagar in i juli då en lång period med ostadigt 
väder och mycket regn följde men också med 
en del soliga dagar särskilt i slutet av månaden. 
Även augusti gav ett växlingsrikt väder med os-
tadiga perioder med regn och åska men också 
högtrycksryggar med sol och högsommarvärme. 
En värmebölja inträffade mellan den 4 och 9 au-
gusti i södra Sverige. Trots en hel del regnande 
i september blev det mer sol än normalt. Ok-
tober blev kallare än normalt i hela landet och 
det gråmulna men milda vädret kom att prägla 
november. Året avslutades kyligt med minus-
grader och vinter långt ned i landet. Intressant 
att notera är att för väderåret 2009 blev medel-
temperaturen 1,3 grader över normal årsmedel-
temperatur.

Fenologi, migration, extragenerationsdjur
Att döma av flertalet lepidopterologers erfaren-
heter har, trots att tre nya arter för landet och att 
flera andra intressanta fynd gjorts, många arter 

uppträtt förvånansvärt fåtaligt, särskilt under 
september och oktober. De första vårfjärilarna 
rapporteras från början av mars, bl a en grå fjä-
dermätare (Apocheima pilosaria) Öl, N. Möck-
leby, Dörby 5.3 (KAHS). Värmen i maj tycks ha 
skyndat på larvutvecklingen hos nässelfjärilen, 
ty redan den 7.6 noterades en andra generation 
på Öl, Saxnäs (BZZS). Den milda hösten för-
längde säsongen och ett påfågelöga (Inachis io) 
observerades flyga i solskenet Öl, N Möckleby, 
Dörby så sent som 20.11 (KAHS) och ett gam-
mafly (Autographa gamma) sågs Öl, Arontorp 
25.11 (BZZS). Flera högtryck under sommaren 
bl a i slutet av juni och slutet av juli och början 
av augusti med värme och O-SO vindar skapade 
väderlägen då flera av de intressanta fynden 
gjordes (se nedan). Några 10-tal mer allmänna 
arter observerades under hösten i en andragen-
eration, möjligen kan en del av dessa vara im-
migrerande djur.

Nya arter för landet
Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767). (Fig. 1). 
Sk, Borrby strand 1 ex 27.7-3.8 (ÖRDS) och 
Kåseberga 1 ex 4. 8 (KJCS, RYRS). Arten vars 
larv lever på fältmalört (Artemisia campestris) 
förekommer på torra sandområden och flyger i 
två generationer i de centrala och östra delarna 
av Europa och sedan vidare österut ända till Ja-
pan. Närmast förekommer den bofast i sanddyn-
områden längs Polens och Litauens kuster. Med 
ett varmare klimat är det därför sannolikt möjligt 

Figur 3. Ovalfläckat 
jordfly, Agrotis puta, 
också en expanderande 
art som nått Sverige 
med fynd av ett exem-
plar i Skåne. Foto Nils 
Ryrholm.
Shuttle-shaped Dart, 
Agrotis puta, an ex-
panding moth new to 
Sweden.
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för arten att etablera sig även på norra och västra 
sidan av Östersjön. Därför bör man hålla ögonen 
öppna efter fjärilen på torra marker med värd-
växten i slutet av maj och juni när den rikligare 
förstagenerationen flyger, inte bara längs Skånes 
kuster utan även på Öland och Gotland. Som 
svenskt namn föreslås fältmalörtsmätare.

Archanara neurica (Hübner, 1808). (Fig. 2). 
Sk, Kabusa 1 ex. 26-30.7 (ÖRDS), St Köpinge 
Nybro några 10-tals ex under tiden 2-9.8 (KJCS, 
RYRS m fl). Arten har i Östersjöområdet expan-
derat under senare år både österut och sedan 
norrut och hittats bland annat i Baltikum och 
på Bornholm. Utifrån detta kan man anta att 
fjärilen sannolikt är etablerad i flera vass-rika 
(Phragmites australis) åmynningar i sydligaste 
Sverige. Eftersom arten tidigare haft en tydligt 
västlig utbredning i Nordeuropa är det inte 
heller osannolikt att den under de senaste årens 
expansion kan ha etablerat sig även i åmynnin-
gar även längs Hallands och Västskånes kust. 
Vår bedömning är att det finns många lämpliga 
habitat där det är sannolikt att fjärilen redan kan 
ha etablerat sig, från Varberg i NV, via Farhult 
i NV Skåne, Saxåns mynning vid Landskrona, 
Löddeköpinge till Egesinde söder om Åhus och 
många andra platser däremellan. Det är efter-
strävansvärt att alla intresserade undersöker nya 
ställen inte bara på grund av faunistiska skäl utan 
dessutom på grund av att lokalen vid Nybroån 
är så liten att en stor belastning av fjärilsin-
tresserade kan störa både lokalbefolkning och 
sommargäster (KJCS, RYRS). Arten har redan 
tidigare angivits som svensk av Wallengren 
under namnet Nonagria despecta (Treitschke, 
1852), men senare strukits ur den svenska fau-
nan (Ander 1945 och Svensson et al. 1987). Tre-
itschkes despecta tolkas numera som Coenobia 
rufa. Vilken art som Wallengren ursprungligen 
menade är svårt att avgöra då beläggexemplar 
saknas i hans samling på Malmö museum. Det 
svenska namnet är spensligt rörfly. Arten skiljs 
lättast från det snarlika vassrörflyet (Archanara 
dissoluta) genom avsaknad av diskfläckar på 
vingundersidorna (Fig. 2b).

Agrotis puta (Hübner, 1803). (Fig. 3). Sk, 
Sandhammaren 1 ex. 23-29.8 (ÖRDS). Ett 
väntat fynd med tanke på artens expansion nor-
rut i Europa. I Danmark är den nu bofast i de 
södra delarna av landet. I Europa har arten en 

sydvästlig utbredning från Medelhavet till de 
västra delarna av Östersjön. Arten kan anträffas 
från maj till november på öppna marker och är 
polyfag på bl a olika Rumex, Taraxacum, Po-
lygonum och Lactuca. Arten karakteriseras av 
den typiskt ovala långsträckta ringfläcken. Som 
svenskt namn föreslås ovalfläckat jordfly.

Intressanta fynd och observationer
Bacotia claustrella (klocksäckspinnare). VU. Sö, 
Trosa, en larvsäck hittades krypande på en hus-
vägg (LJRS). Det andra fyndet från Trosa och det 
tredje i landskapet.

Heterogena asella (liten snigelspinnare). NT. 
Sm, Alsterbro, Grytsjön 1 ex 24.6 och 1 ex 29.6. 
Första gången arten har anträffats på denna, en av 
landets mest välbesökta lokaler sedan 30 år till-
baka (KAHS).

Synanthedon andrenaeformis (olvonglas-
vinge). I Up, Västernäs har gamla larvangrepp 
hittats i ett par buskar av skogsolvon och flera ex 
kunde lockas fram med hjälp av feromon 28.6 och 
3.7 och söder om Uppsala på en lokal med både 
skogs-och parkolvon fanns larvangrepp på båda 
buskarterna (BJOS). Mycket talar för att arten 
sedan länge tillhört den svenska faunan och levt 
undangömt på skogsolvon men i områden där par-
kolvon finns utnyttjas även denna.

Pyrgus armoricanus (backvisslare). CR. Artens 
fortsätter att sprida sig i och återetablera sig i de 
sydöstra delarna av landskapet; Sk, St. Köpinge, 
Kabusa skjutfält 1 ex 5.8 (KJCS, RYRS) (jfr Öck-
inger 2007).

Pontia daplidice, (grönfläckig vitfjäril). Från 
Öland finns c:a 20 rapporter från slutet av juli och 
i augusti. Från Gotland finns endast 5 rapporterade 
fynd (se Artportalen).

Parnassius mnemosyne (mnemosynefjäril). 
EN. Arten observerades i Me, Alnön i 30-tal ex 
22.6 (AAUS).

Colias hyale (ljusgul höfjäril). Fynd av arten 
från slutet av juli och i augusti i Skåne, Halland 
och på Öland och Gotland (se Artportalen).

Colias crocea, rödgul höfjäril. Över 150 obser-
vationer i augusti på flera håll i Sydsverige blev 
kanske årets mest spektakulära fjärilshändelse (se 
Artportalen). Mycket tyder också på en tidigare 
inflygning i maj eller juni med förökning i Sverige 
bl a på ett odlat sockerfält i Södermanland vilket 
innebär att många av observationerna kan vara djur 
som är kläckta lokalt i landet (Söderström 2009).

Vanessa atalanta (amiral). Fynd från början av 
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maj som tyder på inflygning (se Artportalen).
Cynthia cardui (tistelfjäril). Fynd av arten från 

början av maj med en kraftig ökning mot slutet av 
månaden. Det tycks som både amiral och tistelfjäril 
immigrerat samtidigt. Dock var tistelfjärilens nu-
merärer mycket högre och likaså de senare i landet 
kläckta individerna många fler (se Artportalen). 

Araschnia levana (kartfjäril). Öl, Lenstad 1 ex 
27.7 (LJRS), Sm, Kalmar, Vinterbo minst 10-tal 
observationer 17.5-19.5 (LTSS, KAHS), och andra 
generation 26-27.7 c:a 30 observationer (KAHS). 
Ha, Tönnersjö, Tönnersjömålet, flera tiotals ex ob-
serverade i mitten av juli ända upp till 200 m ö h 
(RYRS). Artens expansion norrut i landet fortsätter 
(se Lindeborg 2009).

Lasiommata megera (svingelgräsfjäril). Go, 
Tofta skjutfält, arten nu etablerad och relativt 
allmän där (EÅTS) och har ökat i antal och sprider 
sig i de inre delarna och norrut i Södermanland 
(RPLS).

Lycaena helle (violett guldvinge). VU. Även i 
år observerades arten i Jä, NO (c: a 20 km) om 
Östersund i 7-8 ex (AAUS). En inventering på up-
pdrag av Länsstyrelsen i Jämtland visade att arten 
fortfarande finns kvar på flera platser runt Storsjön. 
Hr, Ljusnedal, mellan 5 och 10 ex observerade län-
gs vägen (BIPU, RYRS)

Scolitantides orion (fetörtsblåvinge). EN. Bo, 
funnen på den svenska sidan av Idefjorden 2009 
(Bengtson & Olsen 2010).

Watsonalla binaria (eksikelvinge). Sm, Kal-
mar, Kläckeberga, från 21.5-mitten av juni c:a 50 
ex och från andra halvan av juli en mycket talrik 
andra generation och från mitten av september till 
början av oktober en tredje generation med 10-
tals nykläckta djur. Arten är nu också etablerad på 
Öland och påträffas regelbundet men mer enstaka 
(KAHS).

Antonechloris smaragdaria (midsommar-
mätare) (Fig. 4, 5). Öl, Solberga 1 ex 30.6-14.7 
(BZZS), Go, Hamra soptipp 3 ex 30.6 (EÅTS), 
Hammar, Suders 1 ex 27.6-25.7 (KJCS, RYRS), 
Närshamn 1 ex 2.7 (PGAS), Sö, Utö 7 ex 2-5.7 
(EQTS, IMBS). En hona som infångades på Utö 
3.7.2008 (se Lindeborg 2009) lade 4-5.7 cirka 30 
gulaktiga ägg som kläcktes 16.7. Larverna växte 
långsamt och matades med rölleka och renfana. 
De åt gärna kronbladen av rölleka eller bladen 
på renfana. Larverna gick till vintervila tidigt, re-
dan i augusti/september. Vid övervintringen var 
larverna ca 6-10 mm långa. Larverna täckte sig 
med växtdelar från värdväxterna vilket gjorde dem 

väl kamouflerade då de såg ut som små intorkade 
blomkorgar (Fig. 5). Tyvärr dog de flesta larverna 
under hösten pga mögel som lätt bildades i växt-
delarna som täckte larverna. Sex larver lyckades 
dock övervintra och började åter äta i maj på gamla 
blomställningar av rölleka. Under senare delen av 
maj och juni matades larverna med nya fräscha 
plantor av rölleka och renfana. Larverna växte 
nu mycket snabbare än under hösten och gick till 
förpuppning under perioden 22.6-2.7. Under hela 
larvutvecklingen täckte sig larverna med växtdelar 
både gröna fräscha och intorkade delar. Vid för-
puppningen gjorde larven en spånad av växtdelar 
som den fäste på stjälken av rölleka vilket gjorde 
den randiga puppan i grönt-gult-grått kamouflerad. 
Fjärilarna kläcktes under perioden 14-17.7 (LJRS).

Cyclophora porata (vattrad gördelmätare). Sk, 
Sandhammaren 1 ex 1-6. 6 (ÖRDS), Spraggehusen 
2 ex 3-13.8 (KJCS, RYRS). Arten tycks vara i en 
nedgångsfas för närvarande och till skillnad från 
eksikelvingen (Watsonalla binaria) inte alls sär-
skilt spridningsbenägen trots ett varmare klimat.

Scopula marginepunctata (gulgrå lövmätare). 
CR. Ökar åter i antal på sluttningarna av Löderup-
Kåseberga åsen i Sk, Löderup 12 ex 1.8, Kåseberga 
12 ex 4.8 och 13 ex 5.8 (KJCS, RYRS), Kåseberga 
2 ex 2.8 (KAHS), Löderup 1 ex 9.8 (LJRS).

Scopula ornata (prydlig lövmätare). CR. Sk, 
Löderup 1 ex 29.7 (LNYS), Sandhammaren 1 ex 
23-29.8 (ÖRDS).

Idaea ochrata (ockrabrun lövmätare). Bl, Ut-
längan 2 ex 25.6-12.7 (BZZS).

Rhodometra sacraria (svavelgul långbens-
mätare). Bo, Bräcke 1 ex 8.9 (PHNS).

Costaconvexa polygrammata (mångstreckad 
fältmätare). NT. Sk, Sandhammaren 1 ex 23-29.8 
(ÖRDS), Borrby strand 3 ex 23.8 -6.9 (ÖRDS), 
Spraggehusen 3 ex 24-31.8, 1 ex 8-15.9, 1 ex 
16-22.9, Örnahusen2 ex 19-29.8 (KJCS, KJKS, 
RYRS).

Eulithis pyropata (orangebandad parkmätare). 
Go, Öja, Gisle 1 ex 27.6-25.7 (KJCS, KJKS, 
RYRS). Senast funnen 2005 på Gotland men är av 
allt att döma fortfarande bofast där. 

Horisme aquata (vitaktig strimmätare). EN. Sk, 
Åhus, Horna fure 3 ex 3.5 uppskrämda på dagen 
(PMAS).

Pareulype berberata (berberisfältmätare). VU. 
Go, Sandvik, Sudret 5 ex (EQTS, EÅTS, FOUS), 
Hamra, Tuvlandet 1 ex 26.7-24.8 (KJCS, KJKS, 
RYRS). Ytterligare belägg för att arten nu är bofast 
på den sydligaste delen av ön.
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Eupithecia irriguata (vattrad malmätare). Up, 
Västernäs, allmän och har helt klart en stabil popu-
lation i sitt nordligaste förekomstområde i landet 
(BJOS).

Eupithecia insigniata (hagtornsmalmätare). 
Go, Öja, Gisle 1 ex 24.4-21.5, Hamra, Tuvlandet 
1 ex 24.4-21.5 (KJCS, KJKS, RYRS). För första 

gången påträffad på södra Gotland.
Eupithecia selinata (kirskålmätare). NT. Sk, 

Spraggehusen 1 ex (hona) 26.6-5.7 (KJCS, KJKS, 
RYRS).

Chloroclystis v-ata (krönt malmätare). Bo, 
Sydkoster 1 ex 12.7 (IMBS).

Aplocera efformata, liten taggmätare. Öl, Össby 
1 ex 1-17.8 (BZZS), Vs, Näsby, Frövi 1 ex 26.8 
MAIS). Det andra fyndet från denna, den nordli-
gaste lokalen i landet. Arten upptäcktes där 2007 
och har tydligen där en gåtfull förekomst långt från 
artens förekomstområde i Sydsverige (Lindeborg 
2008).

Aplocera praeformata (stor taggmätare). Up, 
Väddö, skjutfält 1 ex 21.7 (BZZS, LTSS), Väddö, 
Sofielund 11 ex 27.7 (WEDS), Väddö, Ytterskär 2 
ex 17.7 (KJCS, KJKS), Rådmansö, Gillinge 1 ex 
24.7 (IMBS).

Discoloxia blomeri, Blomers mätare. Hs, Igge-
sund ett nykläckt ex 25.6 (SVNS).

Asthena anseraria (kornellmätare). Go, Öja, 
Gisle 4 ex 22.5-26.6, 1 ex 27.6-25.7 (KJCS, KJKS, 
RYRS), Hammars, Liste ängar 1 ex 20.7 (PGAS) 
och trolig 2: gen Sproge, Bosarve 1 ex 5.8 (FOUS) 
och Öja, Gisle 1 ex 26.7-23.8 (KJCS, KJKS, 
RYRS). 

Pachycnemia hippocastanaria (mottmätare). 
CR. Sk, Sandhammaren 1 ex 1-6.6 (ÖRDS).

Alcis jubata (skägglavmätare). NT. Sk, 
Glimåkra, Rumperöd 1 ex 29.7 (KJCS, KJKS, 
RYRS), Go, Sundre, Norebod 6 ex 27.7 (KJCS, 
KJKS, RYRS), Sandvik, Sudret 2 ex (EQTS, 
EÅTS, FOUS).

Figur 5. Larv av midsommarmätare (Antonechloris 
smaragdaria) väl kamouflerad under växtdelar. Kan 
du se var den är? Rätt svar i nästa nummer av ET. 
Foto: Jesper Lind.
Larva of Essex Emerald, Antonechloris smaragdar-
ia, camouflaged with parts from the leaves of the food 
plants.

Figur 4. Midsommarmätare 
(Antonechloris smaragdar-
ia) ett nytillskott i den sven-
ska faunan som har lokala 
förekomster i Södermanland 
och på Öland och Gotland. 
Foto, Jesper Lind.
Essex Emerald, An-
tonechloris smaragdaria, 
a newly established moth 
in Sweden, resident in the 
Södermanland and on the 
Baltic islands Öland and 
Gotland. 
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Hypocemis punctinalis (ringad lavmätare). Up, 
Västernäs, ett par ex under försommaren som ty-
der på att arten är etablerad i nordöstra Uppland 
(BJOS).

Agrius convolvuli (åkervindesvärmare). Sk, 
Sandhammaren 5 ex 7.9-6.10 (ÖRDS), Borrby 
strand 1 ex 14-20.9 (ÖRDS), Kåseberga 2 ex 7.9-
7.10 (KJCS, KJKS, RYRS), Bl, Utlängan 2 ex 
30.8-17.9 (BZSS), Öl, Össby en fullvuxen larv 
(grön form) krypande över en väg 6.8 som senare 
kläcktes den 16.9 (LJRS), Mellbytorp 1 ex 15-22.8 
(ROAS), N Möckleby, Dörby 1 ex 9-14.8 (KAHS), 
Albrunna 1 ex 7-13.9 (HHLS, KAHS), Gårdby 1 
ex 4-20.9 (ROAS), Runsbäck 1 ex 4.9 (LTSS), Go, 
Sundre, Hallbjäns 2 ex 26.8-25.9 (KJCS, KJKS, 
RYRS).

Acherontia atropos (dödskallesvärmare). Ds, 
Järbo, Färgelanda 1 ex 24.8, funnen sittande på en 
hustrappa av Ann-Charlotte Hallberg (Fig. 6) (se 
också Artportalen). 

Macroglossa stellatarum (stor dagsvärmare). 
Öl, N Möckleby 1 ex 23.8, 1 ex 25.8 och 1 ex 26.8 
(KAHS), Arontorp 1 ex 20.6 (BZZS), Go, Öster-
garn 2 larver 4.8 (EQTS).

Eilema griseolum (askgrå lavspinnare), Sk, 
Kåseberga 1 ex 4.8, Ö. Hoby, Örnahusen 1 ex 24-
29.7 (KJCS, KJKS, RYRS), Hagestad 1 ex 28.7 
(LNYS), Sandhammaren c:a 50 ex 1.8 (ROAS), 
Öl, N. Ålebäck 1 ex 13-30.7 (BZZS), Go, Hamra, 
Suders 1 ex 27.7-24.8, Sundre, Barshage 1 ex 27.7-
26.8 (KJCS, KJKS, RYRS).

Lithosia quadra (kungslavspinnare). Har rap-
porterats från Skåne, Småland, Öland och Gotland, 
där arten påträffats spritt och relativt allmänt. Län-
gre norrut rapporterad från Sö, Torö, Herrhamra 
flera ex 9-19.8 (PGAS), Up, Tegelön 1 ex 22.7 
(IMBS), Västernäs 10-tals ex från 21.7 till mitten 
av augusti (BJOS) och Söderfors, Kvarnön 1 ex 
22.7-7.8 (BJOS, KJCS, KJKS, RYRS).

Colobochyla salicalis (brunlinjerat mätarfly). 
Bl, Rödeby, Bäckhagen 1 ex. 4.6 och 1 ex 19.6 
(HEYS), Sm, Alsterbro, Grytsjön 1 ex 24.6 och 
Kalmar, Kläckeberga 1 ex 1-5.7 (KAHS), Grytsjön 
2 ex 29.6 (BÅBS), Up, Skutskär, Flät 10 ex 30.6, 
som bankades fram från asp-och sälgsly, dock inga 
ex vid ljusfångst (LJRS) samt 1 ex 14.7 (KJCS, 
KJKS), Västernäs 1 ex 3.7 (BJOS).

Calyptra thalictri (vampyrfly). Up, Skutskär, 
Rotskär, flera ex från mitten av juli till slutet av juli 
(flera rapportörer). Arten är helt säkert etablerad i 
Dalälvens mynningsområde.

Pseudeustrotia candidula (svartfläckigt glans-
fly). Från Skånes sydkust finns relativt många rap-
porter (KJCS, KJKS, RYRS m fl). På Öland har 
den påträffats spritt men mer enstaka över säson-
gen (KAHS m fl) och på Gotland har den minskat 
senare år med endast 7 ex detta år på södra Gotland 
(KJCS, KJKS, RYRS).

Nycteola asiatica, (poppelsälgfotsläpare). Öl, 
Gårdby 1 ex 4-20.9 (ROAS), Go, Sundre, Bar-
shage 1 ex 27.8-25.9 (KJCS, KJKS, RYRS).

Macdunnoughia confusa (dropptecknat metall-
fly). Bo, Bräcke 1 ex 8.9, ett av de första fynden av 
arten i landskapet (PHNS). 

Autographa mandarina (silverlinjerat metall-
fly). Sk, St Köpinge, Nybro 1 ex 3.8 (KJCS, 
RYRS), Öl, Össby 1 ex 15-31.7, 1 ex 1-17.8, Kåre-
hamn 2 ex 23.7-9.8, Kapelludden 3 ex 23.7-9.8, 
Solberga 4 ex 1-17.8, N. Ålebäck 1 ex 31.7-13.8 
och 1 ex 14-26.8 (BZZS), N Möckleby 3 ex 23.7-
2.8 (KAHS), Mellstaby 1 ex 24.5-11.6, 1 ex 30.7, 
1 ex 8-9.8, 1 ex 16.8-3.9 (LJRS), Mellbytorp 5 ex 
1-6.8, 7 ex 7-14.8, 3 ex 15-22.8 (ROAS), Gårdby 
2 ex 7-14.8 (ROAS), Go, Hamra, Tuvlandet 1 ex 
26.7-24.8 (KJCS, KJKS, RYRS), Sö, Floda, Sör-
torp 1 ex 8-22.8 (KJKS), Up, Uppsala, Husbyborg 
1 ex 20.8 (KJCS).

Figur 6. Dödskallesvärmare, Acheronthia atropos, 
funnen i Dalsland, Järbo. Foto, Hans Peterson.
Death´s-head Hawk Moth, Acherontia atropos, the 
specimen found in Sweden in 2009.
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Abrostola triplasia (brungult nässelfly). Är fun-
nen i antal i Skåne och på Öland och Gotland. I 
Småland påträffad regelbundet under flyg-           tiden 
men mer enstaka (flera rapportörer). Sö, Floda, 
Sörtorp flertal ex under perioden 13.6-9.9 (KJKS) 
och Torö, Herrhamra flera ex 21-31.8 (PGAS). Up, 
Uppsala, Husbyborg enstaka ex under flygtiden, 
Gä, Gysinge 1 ex 19.7 , Gävle, Engesberg 1 ex 
14.7-12.8 (KJCS).

Acronicta strigosa (strecktecknat aftonfly). Bl, 
Utlängan 1 ex 25.6-12.7 (BZZS). På Gotland tycks 
arten sprida sig norrut på ön och är nu funnen i 
Hammars, Listeängar 1 ex 20.7 (PGAS).

Cryphia algae (grönt lavfly). Sk, Sandhammar-
en 1 ex. 3-5.8 (ÖRDS), Öl, Kastlösa, Penåsa 1 ex 
10.8 (KAHS).

Callopistria juventina (ormbunksfly). Sk, Sand-
hammaren, flertal rapporter i senare delen av juli 
och början av augusti (flera rapportörer) och 3 
larver 7.9 (RYRS).

Eucarta virgo (rosa jungfrufly). Sk, Spraggehu-
sen 1 ex 7-17.7, Ö Hoby, Örnahusen1 ex 9-16.7, 2 
ex 17-23.7, 1 ex 24-29.7 (KJCS, KJKS, RYRS), 
Skillinge 1 ex 24.7 (EQTS), Sm, Kalmar, Kläcke-
berga 1 ex 1-5.7, 1 ex 16-23.7, 1 ex 19.9-4.10 
(KAHS), Öl, flertal rapporter från främst den 
mellersta delen av ön (flera rapportörer), Go, Sun-
dre, Barshage 1 ex 27.8-25.9, Hamra, soptippen 
7 ex 26.7 och 3 ex 25.8 (KJCS, KJKS, RYRS), 
Hamra 2 ex 16.6, 1 ex 30.6 (EKIS, EÅTS), Sö, Utö 
1 ex 4.7 (EQTS, IMBS).

Cosmia affinis (gulbrunt rovfly). Öl, Torslunda, 
Skogsby 1 ex (hona) 14.8. Arten observeras ibland 
utanför sitt begränsade förekomstområde i Väster-
stads almskog, uppenbarligen i spridningsförsök 
(BÅBS), Go, Sproge, Bosarve 1 ex 2.8 (EQTS, 
EÅTS, MLOS).

Apamea epomidion (leverfärgat ängsfly). Up, 
Forsmark, Vargudden 1 ex 6.7 (KJCS). Det nordli-
gaste fyndet i landet.

Chortodes morisii (vitt stråfly). Sk, Borrby 
strand 1 ex 27.6-5.7 (ÖRDS). Artens begränsade 
och mycket lokala förekomstområden finns efter 
sydvästkusten i Skåne. 

Coenobia rufa (dvärgrörfly). Sk, Sandhammar-
en 4 ex 7-13.7 (ÖRDS). Fynden kan möjligen tyda 
på en etablerad population utanför förekomstom-
rådet i Fyledalen.

Hydraecia ultima (förväxlat stamfly). Sk, 
Kåseberga 1 ex 5.8 (KJCS, RYRS), Sm, Kalmar, 
Kläckeberga 1 ex 16-23.7 och 1 ex 5-16.8 (KAHS), 

Öl, Runsbäck 2 ex 30.7 och 1 ex 4.8 (LTSS), Mell-
staby 1 ex 30.7, 1 ex 8-9.8 och 1 ex 10.8 (LJRS), 
Össby 1 ex 15-31.7, Kapelludden 1 ex 23.7-9.8 
och Arontorp 1 ex (BZZS), Sandby, Mellbytorp 3 
ex 1-6.8 (ROAS), Åby 1 ex 4.8 och Dörby 1 ex 
9-14.8 (KAHS), Gårdby 2 ex 7-14.8 (ROAS), Go, 
Sundre, Hallbjäns 2 ex 27.7-25.8 (KJCS, KJKS, 
RYRS), Sö, Floda, Sörtorp 1 ex 8-22.8 (KJKS).

Archanara geminipuncta, tvillingfläckat rörfly. 
Sö, Torö, Herrhamra 1 ex 1-14.9 (PGAS). Det nor-
dligast kända fyndet i landet, närmaste förekom-
ster finns på Gotland och i Småland.

Sedina buettneri (brunstarrfly) NT. Bl, Valje, 
Siesjö ett 20-tal ex uppkrupna i gräset 11.10 
(BAÖS, HEYS, IFÖS), Öl, Norra Möckleby, Dör-
by 1 ex 5-12.10 (KAHS).

Hoplodrina ambigua (ljusringat lövfly). Sk, 
minst lika vanlig där som förra året, Bl, Utlängan 
2 ex 30.5-24 och 1 ex 25.6-12.7, senare under sä-
songen ytterligare 87 ex så arten bör vara bofast 
där (BZZS), Ha, Påarp 1 ex 21.6 och 1 ex 19.9, 
förra årets rapport från Ha, Vindrarp är dock felak-
tig (LNYS) (Lindeborg 2009), Sm, Nyhemskullen 
1 ex. 17.6 och 1 ex.7.8 (LJRS, LTSS) och Kalmar, 
Stensberg 1 ex 29.8 (FOUS), Öl, många fynd från 
ett antal lokaler som tyder på att arten är bofast 
(BZZS m fl), Go, Sundre, Barshage 1 ex 27.8-25.9 
(KJCS, KJKS, RYRS).

Cucullia fraudatrix (gråbokapuschongfly). Sk, 
Hörte 1 ex 25.7 (EQTS), Kabusa 1 ex 26-30.7 
(ÖRDS), Go, Hamra, soptippen 1 ex 28.7, det an-
dra kända fyndet från Gotland (KJCS, KJKS).

Cucullia lychnitis (grenkungsljuskapuschong-
fly) Sk, Böste 1 ex 10-26.7 (FAZS). Tyder på ett 
migrerande ex då inget känt förekomstområde 
finns i Skåne.

Litophane semibrunnea (askträfly). Sk, St 
Köpinge, Nybrostrand 1 ex 7.9-9.10 (KJCS, KJKS, 
RYRS), Bl, Utlängan 2 ex 13.10-5.11 (BZZS), Öl, 
Mellbytorp 1 ex 6-16.7 (ROAS), Ha, Påarp 1 ex 
2.10 och 1 ex 6.10 (LNYS).

Agrochola lychnidis (strecktecknat backfly). 
Verkar åter öka i antal efter sydkusten; Sk, Kabusa 
1 ex 13-18.9 (ÖRDS), Spraggehusen 3 ex 16-22.9 
och 1 ex 8-25.10 (KJCS, KJKS, RYRS), Kåse-
berga 3 ex 7.9-7.10 och 3 ex 8.10-30.10 (KJCS, 
KJKS, RYRS), Sandhammaren 3 ex 21-26.9, Bor-
rby strand 1 ex 21-29.9 (ÖRDS), Ö Hoby, Örnahu-
sen 1 ex 18-24.9 (KJCS, KJKS, RYRS), Falsterbo, 
1 ex 14.10 (FAZS, HEYS), Bl, Utlängan 1 ex 18.9-
12.10 (BZZS). Frågan är om dessa ex härstammar 
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från en inhemsk population eller är migrerande? 
Arten är i den nya Rödlistan, (Gärdenfors ed. 
2010) kanske felaktigt markerad som utdöd (RE).

Pachetra sagittigera (kamsprötat lundfly). Sö, 
Floda, Sörtorp 1 ex 12.6 och 1 ex 20-28.6 (KJKS). 
I Södermanland är arten tidigare bara känd efter 
kusten.

Conisania luteago nejlikrotfly. Go, Visby, St. 
Hästnäs 1 ex i början av juli (EFAS), Hamra, Tuv-
landet 1 ex 28.6-25.7 (KJCS, KJKS, RYRS). Tidi-
gare är arten känd från Gotland i 1 ex 2004 och 2 
ex 2008 (Franzen & Johannesson 2005, Lindeborg 
2009). Sannolikt är arten nu etablerad på Gotland.

Mythimna turca (rödtofsat gräsfly). Bl, Utlän-
gan 3 ex 25.6-12-7 och 1 ex 13-28.7 (BZZS).

Mythimna albipuncta (vitpunkterat gräsfly) 
Arten har haft en kraftig expansion och är nu allmän 
i de södra delarna av Skåne (flera rapportörer). På 
Öland och Gotland verkar arten väl etablerad (flera 
rapportörer) och är nu nordligast funnen i Sö, Torö, 
Herrhamra 1 ex 21-31.8 (PGAS).

Mythimna l-album (l-tecknat gräsfly). NT. 
Fortsatt relativt allmän i sydöstra Skåne (flera rap-
portörer).

Chersotis cuprea (kopparbrunt jordfly). Öl, 
Solberga 6 ex 18.8-8.9, N. Ålebäck 1 ex 27.8-13.9 
(BZZS), Gårdby 3 ex 23.8-4.9 (ROAS), Go, Tofta 
skjutfält 1 ex och allmän på St Karlsö 25-30.8 
(EQTS). I Västergötland funnen i ett fåtal indi-
vider på flera av de kalkpåverkade Västgötabergen 
(JMKS). Arten tycks efter många års frånvaro eller 
enstaka förekomster i Sydsverige nu vara inne i en 
uppåtgående trend.

Agrotis ripae (havsstrandjordfly). Go, Vam-
lingbo, Bjärgeslänningar 1 ex 27.6 (KJCS). Andra 
fyndet på Gotland. 

Noctua interposita (storfläckigt bandfly). Har 
anträffats i antal efter att förra året endast rap-
porterats i ett enda exemplar. Sk, Sandhammaren 
1 ex 8.8 (LJRS, LTSS) och 1 ex 23-29.7 (ÖRDS), 
Spraggehusen 1 ex 24-31.8 och 2 ex 1-7.9 (KJCS, 
KJKS, RYRS), Kullen 1 ex 29.9 (FAZS, HEYS), 
Kåseberga 2 ex 7.9-7.10 (KJCS, KJKS, RYRS), 
Löderups strandbad 1 ex 1.8, Köpinge, Nybro 2 
ex 3.8 (KJCS, KJKS, RYRS), Ha, Eldsberga, Tön-
nersa strand 1 ex 2.9 (LNYS), Öl, Mellbytorp 1 ex 
6-16.7, 2 ex 23.8-4.9 (ROAS), Mellstaby 1 ex 30.7 
(LJRS), N. Möckleby, Dörby 1 ex 15-19.8, 1 ex 
20-25.8 (KAHS) och 1 ex 7-14.9 (KAHS, HHLS), 
Kapelludden 1 ex 23.7-9.8, N Ålebäck 1 ex 14-
26.8 och Össby 1 ex 18.8-8.9 (BZZS), Go, Hamra, 

Suders 1 ex 27.7-25.8 och 1 ex 26.8-25.9, Hamra, 
soptippen 1 ex 25.8, (KJCS, KJKS, RYRS), Up, 
Uppsala, Husbyborg 1 ex 17-29.8 och 1 ex 10-12.9 
(KJCS).

Cryptocala chardinyi (ryskt bandfly). Up, Håll-
näs, Rossholm 4 ex 15.7 (KJKS, KJCS), Skutskär, 
Rotskär 1 ex 13.7 (BJOS, KJCS), 2 ex 16.7 
(PGAS), 1 ex 20.7, (BZZS, LTSS), Västernäs 1 ex 
18.7 och 1 ex 19.7 (BJOS), Älvkarleby 1 ex 21.7 
(BZZS, LTSS), Väddö skjutfält 1 ex 21.7 (BZZS, 
LTSS). 

Peridroma saucia, vittofsjordfly. Öl, Össby 1 ex 
16-30.9 (BZZS), Segerstads fyr 1 ex 6.10 (JSNS).

Heliothis armigera (brunaktigt knölfly). Sk, 
Sandhammaren 1 ex 7-13.9 (ÖRDS), Öl, Mellsta-
by 2 ex 6-24.9 (LJRS), Go, Hamra, Suders 25.8-
25.9 (KJCS, KJKS, RYRS).

Heliothis viriplaca (grönaktigt knölfly). VU. 
Sk, Sydostkusten 8 ex 31.7-28.8 (ÖRDS), Hages-
tad 1 ex 29.7 (LNYS), Löderups strandbad 1 ex 
9.8 (LJRS), Bl, Utlängan 1 ex 29.7-12.8 (BZZS), 
Öl, Mellstaby 1 ex 8-9.8 (LJRS), Mellbytorp 1 ex 
15-22.8 (ROAS), Go, Hamra 1 ex 30.6 (EKIS, 
EÅTS), Hamra, Suders 1 ex 25.8-25.9 (KJCS, 
KJKS, RYRS).

 
Nya landskapsfynd
165 Siederia listerella Vr (PENS)
1881 Scopula immutata Ly (SVNS)
1901 Rhodometra sacraria Bo (PHNS)
1926 Epirrhoe rivata Dr (Yngve Johansson)
1938 Pelurga comitata Hr (KJCS, RYRS, BIPU)
2037 Eupithecia vulgata Ly (SVNS)
2058 E. lariciata Ly (SVNS)
2077 Discoloxia blomeri Hs (SVNS)
2100 a Narraga fasciolaria Sk (KJCS, RYRS, ÖRDS)
2197 Hyloicus pinastri Hr (KJCS, RYRS, BIPU)
2309 Phytometra viridaria Vr (PENS)
2343 Bena bicolorana Gä (KJCS)
2421 Apamea epomidion Up (KJCS)
2433 Apamea scolopacina Dr (Yngve Johansson, 

Håkan Sandin)
2469 Archanara geminipuncta Sö (PGAS)
2470 a A. neurica Sk (KJCS, RYRS,ÖRDS m fl)
2475 Arenostola phragmitidis Vs (Sven, Larsson, 

MAIS)
2480 Hoplodrina ambigua Sm (FOUS, LTSS)
2510 Calophasia lunula Me (GFJS)
2561 Xanthia ocellaris Go (KJCS, KJKS, RYRS)
2619 Mythimna albipuncta Sö (PGAS)
2644 b Agrotis puta Sk (ÖRDS)
2647 Axylia putris Dr (Yngve Johansson, Håkan Sun-

din)
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2659 Noctua comes Vs (MAIS)
2888 Mythimna albipuncta Sö (PGAS)

Rapportörer
AAUS = Anders Amandusson, BIPU = Pavel Bina, 
BAÖS = Anders Brattström, BJOS = Jan Olov 
Björklund, BZZS = Per Eric Betzholtz, BÅBS = 
Bengt Åke Bengtsson, EQTS = Håkan Elmquist, 
EFAS = Stefan Ekroth, EKIS = Bruno Enekvist, 
EÅTS = Båtel Enekvist, FAZS = Markus Franzén, 
FOUS = Markus Forslund, GFJS = Östen Gardfjell, 
HEYS = Benny Henriksson, HHLS = Hans Hellberg, 
IFÖS = Fabian Idensjö, IMBS = Lars Imby, JMKS= 
Mikael Johannesson, KAHS = Hans Karlsson, KJCS 
= Claes Källander, KJKS = Karl Källander, KPOS = 
Per-Olof Kall, KSMS = Peter Koch-Schmidt, LJRS = 
Jesper Lind, LNYS = Ronny Lindman, LTSS = Mats 
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Ola Malm, PENS = Carl-Åke Pettersson, PGAS = 
Göran Palmqvist, PHNS = Hans Petersson, PMAS = 
Magnus Persson, PMUS = Magnus Pettersson ROAS 
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