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This is the 39th annual presentation of remarkable records of Microlepidoptera in Sweden. 
Until this year, they were authored by Ingvar Svensson who listed his and other collectors’ 
finds and observations, but during the winter 2011 he passed away. His reports included 
162 species new to Sweden and over 8000 new province records, to a large extent a result 
of his own efforts. I have been asked to continue his work with reports mainly following a 
similar disposition as the previous ones, but a particular presentation of various localities, 
where interesting species have been found, is omitted, at least in this report.

The weather during 2011 was on the whole not very beneficial for collecting, but oc-
casionally migrations were observed, which resulted in interesting records of rare species. 
For instance, Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) was found in several provinces along 
the Swedish east coast mainly during 2-3 days in the end of July, signalling a major influx 
from the east, which hopefully will give rise to new populations, beside of the single one 
known from the north of Sweden. Also species which normally are encountered when 
southern and eastern winds prevail were observed. For instance, Anania verbascalis (Denis 
& Schiffermüller, 1775), now possibly also a resident in Sweden was recorded from many 
places, and Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761), which has been found only three times 
in “modern times”, was discovered in the province of Skåne. In 2011 five new species for 
Sweden were found: Batia lunaris (Haworth, 1828), Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911), 
Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860), Cydia conicolana (Heylaerts, 1874), and Catoptria 
permiaca (Petersen, 1924). All of them, except the last one, presumably already have vital 
populations, although they may be recent colonizers.

So far 1731 species of Microlepidoptera are recorded from Sweden, then excluding ac-
cidently introduced species that have no possibility to survive here.

Bengt Å. Bengtsson, Lokegatan 3, SE-386 93 Färjestaden, Sweden; bengt.a.bengtsson@
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många av dessa uppgifter har baserats på hans 
egna fynd. Några av alla de rapporterade arterna 
har dragits tillbaka då de har felbestämts eller 
synonymiserats.

Under 2011 påträffades fem nya arter för 
Sverige och i och med detta har 1731 småfjärils-
arter påträffats i landet, men gränsdragningen 
mellan i Sverige varaktigt reproducerande arter 
och tillfälliga arter (immigranter och införda) 
är diffus. Flera arter har kunnat hålla sig kvar i 

Detta är den 39:e årsrapporten om anmärknings-
värda småfjärilfynd i Sverige. Efter Ingvar 
Svenssons bortgång har jag accepterat erbju-
dandet att fortsätta denna typ av årsrapport tills 
vidare. Under de 38 åren Ingvar förde samman 
uppgifter om intressanta fynd i sina årsrapporter, 
har kunskapen om den svenska småfjärilsfaunan 
ökat väsentligt. Under hans tid som rapportför-
fattare har 162 arter anmälts nya för Sverige och 
drygt 8000 landskapsfynd har registrerats, varav 
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landet några år för att därefter av någon anled-
ning försvinna, ofta pga. bakslag i vädret.

I ett särskilt avsnitt behandlas sådana arter 
som är nya för landet eller särskilt intressanta. 
Därefter följer ett avsnitt om immigration.  
Förutom vetenskapliga namn används i dessa 
avsnitt även svenska namn enligt Svensson & 
Palmqvist (1990) och Bengtsson m.fl. (2008, 
2011). Rapporterna om de olika arterna grun-
das på insamlarnas egna uppgifter. Mer an-
märkningsvärda fynd har belagts med autentiskt 
material eller med entydiga fotografier, public-
erade exempelvis på ArtPortalen. I ett följande 
avsnitt förtecknas nya landskapsfynd, inklusive 
sådana från de första avsnitten. Insamlare an-
ges här genom förkortningar enligt ZOO-TAX 
(Cederholm 1978, 1991) eller annars med hela 
namnet utskrivet. Insamlingsår anges endast för 
fynd före 2011. En förteckning över insamlare 
följer därefter.

Ett varmt tack till alla rapportörer och till Nils 
Ryrholm för foton och viktiga tillägg! Fyndrap-
porter från 2012 tas tacksamt emot av mig helst 
före 2012 års utgång!

Vädret 2011
Redan i början av november 2010 föll mycket 
snö i södra Sverige och det var minusgrader den 
mesta tiden fram till mitten av mars. Samman-
lagt föll det mellan en halv och en och en halv 
meter snö i södra Sverige med det största snö-
djupet i öster. Som vanligt var snödjupet störst i 
de nordliga fjällen.

Temperatursvängningarna var störst i norra 
Sverige där t.ex. perioderna 4-5 januari och 14-
15 januari hade dygnstemperaturer 10 grader 
under det normala. Ganska snabbt svängde det 
så att det var upp mot 10 grader över det nor-
mala på många ställen, t.ex. under 27 januari-3 
februari. Mellan den 12 och 24 februari var det 
under eller mycket under det normala i så gott 
som hela landet. Nikkaluokta hade under -40°C 
vid många tillfällen.

De första fjärilarna började dyka upp i södra 
Sverige först vid mitten av mars, både övervin-
trade arter och nykläckta, klassiska vårarter.

April visade temperaturöverskott med åtskil-
liga grader, medan maj kännetecknades av 
högtryck med relativt kalla nätter och genom-     

snittligt lägre temperatur än normalt. Juni inled-
des och avslutades varmare än normalt, medan 
en stor del av Sverige under större delen av juni 
var kallare än normalt. Både juli och augusti 
var varmare än normalt utom en kort period i 
mitten av augusti. Trots periodvis höga dygns-
medelvärden av temperaturen i september med 
varma nätter, var fjärilsaktiviteten överraskande 
låg. Så förblev det i stort sett säsongen ut. Under 
november-december var det varmare än normalt 
och den 26 december, då det var nära +10°C 
på kvällen, sågs i Ölands Skogsby den sista (?) 
fjärilen för året, en Conistra rubiginosa (Scop.) 
svartprickigt plattfly.

Nederbörden var i stora delar av Sverige 
över 50 % högre än normalt under fältsäson-
gen, särskilt i västra och norra delen av landet, 
medan sydöstra Sverige hade ”som vanligt”                    
nederbördsunderskott på försommaren. I juli 
föll mer än 200 mm regn i västra Lappland och 
även sydvästra Götaland var rikt undfägnad av 
nederbörd.

Sammantaget var vädret under maj–septem-
ber mycket växlande i en stor del av landet med 
jämförelsevis stora fluktuationer i temperatur 
och nederbörd.

Intressantare arter
Rapporten bygger på senaste upplagan av fjärils-
katalogen (Svensson et al. 1994), med samma 
systematik och nomenklatur. Arter, som ge-
nomgått revisioner efter 1994, har i vissa fall 
fått andra art- och/eller släktnamn och då har 
dessa namn – om de har blivit allmänt accept-
erade – ersatt de tidigare använda. Katalogens 
numrering har använts i avsnittet om nya land-
skapsfynd, där auktorsnamnen har utelämnats, 
men också i det särskilda avsnittet om intressan-
ta fynd dessförinnan, där katalognumret (kur-
sivt inom klamrar) står efter det vetenskapliga 
namnet. Arter som rapporteras från Sverige för 
första gången är fetstilade.

Pseudopostega auritella (Hübner, 1813) [21], 
fläckögonlocksmal, hade hittills bara påträf-
fats på några få platser i Skåne, Blekinge och 
Öland. Överraskningen var därför stor, när jag 
fann ett stort antal exemplar på ljus i Småland, 
Långemåla sn, Bokhultets NR den 2.VII. Säkert 
hade fjärilen utvecklats på någon lämplig värd-
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växt invid Alsterån, som flyter strax intill. Då 
jag besökte lokalen en vecka senare i bra väder 
sågs inte ett enda individ, vilken kan tyda på en 
kort flygtid.

Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 
1853) [90], fyrfläckig dvärgmal, är en sällan 
sedd art och har bara blivit funnen i Skåne, Ble-
kinge och Öland på sammanlagt en handfull lo-
kaler. Hans Hellberg fick ett exemplar på ljus i 
Sk, Nybrostrand den 7.VIII. Oftast finner man 
annars arten genom att dagtid slaghåva på gre-
nar av al.

Nematopogon adansoniella (Villers, 1789) 
[118], bokantennmal, har under senare år bara 
haft en känd lokal i landet, nämligen på Kulla-
berg i nordvästra Skåne. Möjligen kan den fort-
farande finnas kvar i bokskogarna kring Kulla 
Gunnarstorp, där den tidigare påträffades. Enligt 
uppgift från Bo Olsson lär arten också vara ta-
gen i Sk, Saxtorp, Ålstorp på 1980-talet, av vem 
är f.n. okänt. Nu har glädjande nog en ny lokal 
landet hittats av Nils Forshed, som insamlade en 
hane på Hallands Väderö den 18.V.2010. 

Nemapogon gliriella (Heyden 1865) [202a], 
styvskinnsmal, har som väntat visat sig ha en 
fast population i Danmarksvägens naturreservat 
i Långemåla sn, Småland. Den hittades som ny 
för landet 2010 av Peter Koch Schmidt (Svens-
son 2011) och under 2011 kunde jag där finna 
1♀ den 6.VII på ljus. Även i ett närliggande 
reservat, Bokhultets NR, Långemåla sn, kom 
1♀ till min lampa den 2.VII och ytterligare 
1♀ den 12.VII. Hittills har inga hanar hittats i 
Sverige och det är anmärkningsvärt att de fyra 
kända exemplaren av N. gliriella samtliga är 
tagna på ljus. 

Nemapogon falstriellus (Haas, 1881). [206a], 
sorgsvampmal, ingick i samma studie som hål-
trädssvampmalen nedan. Av de 267 undersökta 
lokalerna hittades åtta nya lokaler i Kalmar län, 
två nya på fastlandet i Skåne (där arten tidigare 
endast hittats på Hallands Väderö) samt fyra nya 
i Blekinge, ett landskap där arten aldrig hittats 
tidigare. Även denna art ställer uppenbarligen 
mycket höga krav på sin livsmiljö för att kunna 
överleva (RYRS, Joseph Burman, Mattias Lars-
son, Franklin Nyabuga, Glenn Svensson och 
Inis Winde). 

Triaxomasia caprimulgella (Stainton 1851) 
[211], hålträdssvampmal har påträffats även 

2011. Två hanar röktes ut av mig med bipust från 
mossbevuxna bokstammar i Småland, Skatelöv, 
Bjurkärrs NR den 28.VI. Dessutom kom en hane 
till ljus (första gången i Sverige?) i ett natur-
skogsområde norr om sjön St. Ramm vid 
Mörtfors i Småland den 29.VI. Nils Ryrholm 
mfl gjorde en stor feromonstudie av hålträds-
svampmalens och sorgsvampmalens förekomst 
i Skåne, Blekinge och Kalmar län under 2011. 
I Kalmar län undersöktes 126 möjliga lokaler, 
i Blekinge 57 och i Skåne 84. I Kalmar län 
hittades en ny population av caprimulgella, i 
Blekinge två och i Skåne ingen vilket visar att 
arten är extremt lokal och endast finns på några 
få platser med mycket höga habitatkvaliteter 
i form av ihåliga lövträd (RYRS, Joseph Bur-
man, Mattias Larsson, Franklin Nyabuga, Glenn 
Svensson och Inis Winde).

Phyllocnistis saligna (Zeller 1839) [317], 
pilsaftmal, har nu hittats på fler ställen i landet. 
Förutom den lokal söder om Lund, som rapport-
erades om i fjol (Svensson 2011), har Magnus 
Wedelin och Göran Palmqvist funnit gott om 
minor av arten i Sockerbruksparken, Arlöv i 
Skåne och också sett ett exemplar på stammen 
av vitpil den 26 juli, samt senare också kläckt 
fram ett exemplar. Dessutom, och mer över-
raskande, har Hans Hellberg påträffat de typiska 
minorna på rödpil Salix purpurea i Up, Alvik 
den 11.X. Efter två dagar kläcktes två exemplar. 
Den 14.X fann han i Up. Fysingen typiska veck 
med kokonger på en smalbladig Salix, men inga 
fjärilar kläcktes. Den 19.X upptäckte Hans mi-
nor på en tredje lokal, Up. Kista och ur minor på 
trolig korgvide Salix viminalis kläcktes ett ex-
emplar dagen efter. Hans har konstaterat, att på 
de lokaler han har funnit arten, gör larven minor 
i bladskaft och på undersidan av blad, medan 
larven enligt mina iakttagelser i Skåne minerar 
både barken i årsskott och blad på båda sidorna.

Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839) 
[405], skogssenapsmal, hade ett uppsving på 
1980-talet, men sedan har knappast några fynd 
av arten gjorts. Som hos många andra arter har 
vi kanske här att göra med en art som fluktuerar 
med lång tid mellan uppgångarna. Östen Gard-
fjell har sammanlagt funnit sex exemplar från 
Alnön och Myssjö i Medelpad i maj och juli, 
det sistnämnda fyndet säkert från en nykläckt 
generation.
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Digitivalva valeriella (Snellen, 1878) [423a], 
luddkrisslemal, är i vårt land bara känd från ett 
mycket litet område vid stranden i Gessie och 
är listad som CR i 2010 års rödlista (Gärden-
fors 2010). Larven är monofagt bunden till 
luddkrissla Inula britannica. På lokalen har 
nu naturvårdsåtgärder vidtagits för att rädda 
en förmodligen dödsdömd population av syd-
lig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii. Man 
frågar sig vilka prioriteringar myndigheter 
gör, då kärrsnäppan enligt åtgärdsprogrammet 
(http://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer/978-91-620-6388-7.pdf) finns på 
ytterligare 33 svenska lokaler, låt vara med få 
individer, medan luddkrisslemalen bara finns på 
en enda svensk lokal på kanske ca 100 m2! De 
ovannämnda insatserna för kärrsnäppan just vid 
Gessie gör att den akut hotade luddkrisslemalen 
med stor säkerhet och mot bättre vetande kom-
mer att utrotas från Sverige. 

Digitivalva arnicella Heyden, 1863) [425], 
slåttergubbemal, står i Rödlistan 2010 under 
kategorin sårbar (VU) (Gärdenfors 2010). In-
tresset för arten har ökat i samband med ett åt-
gärdsprogram för arten och stadigt ökar antalet 
kända lokaler, dock ofta inom naturreservat med 
riktad skötsel. Nu har landets nordligaste lokal 
konstaterats av Per Larsson, som fann den i År-
jängs kommun i Värmland. Per nämner om lo-
kalen att den ”såg ut som en trädesåker men slås 
kanske som vall eller för att hållas öppen; rikligt 
med slåttergubbe, åkerkulla och skogsklocka.” 

Acrolepia autumnitella (Curtis, 1838) [427], 
besksötemal, var till för bara några år sedan 
bara känd från ett par lokaler i Skåne och från 
ett dussintal platser på Öland. Arten tycks ha 
en större utbredning än man tidigare förmodat 
för en snabb expansion av arten genom östra 
Götaland till Svealand är mindre trolig. I Skåne, 
Balsby har Bo Olsson en rik population invid sin 
tomt. I Småland fann jag 2008 en isolerad popu-
lation i Fliseryd. Nu har Jukka Väyrynen hittat 
den så långt norrut som i Södermanland, på sin 
tomt i Dunkers-Mälby, Mälbykvarn den 10.X.

Leucoptera lotella (Stainton, 1858) [434a], 
käringtandpuckelmal, upptäcktes ny för landet 
av Jan. Å. Jonasson 2009 (Svensson 2010) i 
naturreservatet Bua hed i Bohuslän. Jan rapport-
erar att inga minor sågs under 2011, men minor 
insamlade under 2010 gav 3 exemplar. Bebodda 

minor hittades i mitten av september 2009 av Jan 
och Ingvar Svensson, men inga fjärilar kläcktes. 
Jan misstänker därför att L. lotella kanske bara 
har en generation per år i Sverige.

Agonopterix multiplicella (Ershoff, 1877), 
[483a], ryssplattmal, förekommer stadigt runt 
Gävlebukten enligt rapport från Clas Källander 
och Nils Ryrholm. De har gjort fynd i Gävle, 
Engesberg den 10-21.IV samt 30.V-25.VI, ett 
exemplar vid vardera tillfälle. Dessutom hit-
tades larver i Up, Skutskär, Rotskär den 6.VIII 
vilka gav fjärilar i oktober.

Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 
1859) [510], bokskogstubmal, har visat sig 
finnas på flera lokaler i sydöstra Småland. Peter 
Koch Schmidt kunde konstatera att arten också 
förekommer i Danmarksvägens naturreservat i 
Långemåla socken den 6.VI.

Denisia albimaculea (Haworth, 1828) [520], 
vitfläckig praktmal, lever på sin nordgräns i sö-
dra Sverige. Den ses numera ganska sällan efter 
uppsvinget under första halvan av 1990-talet. 
Att den ändå fortfarande finns kvar i landet 
kunde Christer Bergendorff konstatera genom 
fynd i Bl, Sölvesborg den 22.V.

Denisia luticiliella (Erschoff, 1877), [522a], 
parkpraktmal, upptäcktes ny för landet 2010 
(Svensson 2011). Nils Ryrholm och Clas Käl-
lander rapporterar fynd även från 2011 och de 
drar slutsatsen att parkpraktmal ”uppenbar-        
ligen är bofast i landet och visar tendenser till att 
sprida sig runt Gävlebukten. Livsmiljön även på 
Gästrikesidan var gamla, delvis ”malätna träd” i 
anslutning både till ett sågverk och ett pappers-
bruk.” Den 5.VIII togs 6 exemplar vid Skutskär 
herrgård och dagen efter ett exemplar vid Gävle 
Bomhus.

Batia lunaris (Haworth, 1828) [525a] 
påträffade jag den 20.VII i Skåne, Lund vid Höje 
å strax söder om Klostergården intill ett koloni-
område. Tre hanar kom till ljus i en trädgrupp 
av vitpil, ask, etc. invid Höje å. Där fanns också 
nässlor och ett stort bestånd av sträv kardvädd 
Dipsacus strigosa. Fjärilen är närmast känd från 
Danmark, där den upptäcktes ny för landet 1998 
(Buhl et al. 1999). Där har den sedan spridit sig 
snabbt och finns ofta rikligt på sina lokaler. I 
övrigt finns den i större delen av Mellan- och 
Sydeuropa. Larven ska enligt litteraturen leva 
under död bark på apel Malus spp., hagtorn Cra-
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taegus spp. m.fl. (Tokár m.fl. 2005). På fynd-
platsen i Lund kan larven ha utvecklats antingen 
i lågor av vitpilar Salix alba, i grövre, levande 
vitpilar eller i äldre hagtornsträd. B. lunaris 
(Fig. 1a) är mycket lik buskpraktmal B. inter-
nella (Fig. 1b) men kan skiljas från den senare 
genom följande kännetecken: 1) mellankroppen 
är mörkare än framvingens grundfärg, 2) min-
dre storlek (i Sverige 8–10 mm mot 10–12 mm 
för internella), 3) bredare mörk bräm på fram-
kanten, samt 4) antennbasen är ljus. Även i gen-
italierna finns skillnader (se Tokár et al. 2005), 
men de är små och ganska svårbedömda. Som 
svenskt namn för Batia lunaris föreslås min-

dre buskpraktmal. Tvillingarten B. internella 
bör därför numera heta större buskpraktmal. 
Namnen är sanktionerade av namnkommittén 
vid ArtDatabanken. Ytterligare en art, som finns 
i Danmark och till förväxling liknar B. internel-
la, kan kanske dyka upp i Sverige i framtiden, 
nämligen B. lambdella (Donovan, 1793). Den är 
störst i gruppen med ett vingspann på ca 15 mm. 
B. lambdella lever på ärttörne Ulex europaeus så 
man bör därför leta efter arten på ruderatmarker, 
i trädgårdar och parker e.d. då denna buske inte 
växer vilt hos oss.

Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 
1855) [556], lundstarrminerarmal, är en mycket 

a b

Figur 1. – a) Mindre buskpraktmal Batia lunaris (Haworth, 1828). SUECIA, Sk. Lund, Höje å, UTM 33U UB8473, 20.VII.2011, 
B Å Bengtsson. – b) Större buskpraktmal Batia internella Jäckh, 1972. SUECIA, Öl., Gårdby, Tornrör, UTM 33V WC9872, 
24.VII.1996, B Å Bengtsson. Notera skillnaderna mellan arterna: 1) vingspann, 2) färg på mellankropp, 3) färg på anten-
nbasen, och 4) bredden på den mörka framkanten. Foto: Bengt Å. Bengtsson.
– a) Batia lunaris (Haworth, 1828) – b) B. internella Jäckh, 1972. Note the differences between the species: 1) wingspan, 2) 
coloration of thorax, 3) coloration of scape and first flagellar segments, and 4) the widht of the dark costal streak.

Figur 2. Tallbarrsvecklare Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911). [Sweden, Halland, Halmstad, Påarp, 3.VIII.2011, Ronny Lind-
man]. Fördelningen av de orangebruna fjällen, storleken och den sena flygtiden är tillsammans goda kännetecken för arten.
Foto: Ronny Lindman. 
Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911) can be determined by the following chacters: wingspan, distribution of the orange-brown 
scales, and the late flight period (late July–early September).

a b
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liten mal och kan kanske därför lätt förbises. Den 
lever dock på lundstarr Carex montana, som är 
en iögonfallande starrart och fjärilen borde där-
för ha hittats på många fler platser än vad som 
har gjorts. Hittills har den ändå bara konstaterats 
från Östergötland, Västergötland, Dalsland och 
Uppland. Vid en inventering på Repperda äng 
öster om Vetlanda i Småland kunde jag skraphå-
va 6 ♂♂ och 3 ♀♀ i en sydsluttning under 
eftermiddagen den 16.VI. Några timmar senare 
på kvällen kunde jag inte uppbringa ett endaste 
exemplar, vilket kan tyda på en vana att bara fly-
ga på eftermiddagen, något som är ovanligt hos 
gräsminerarmalar. Vid det Svenska Entomolog-
mötet på Sparresäter i Västergötland anordnades 
en utflykt till Kinnekulle den 18.VI. Strax söder 
om Österplana kyrka kunde jag även där (på ef-
termiddagen!) håva in några exemplar av arten 
på glesa mattor av lundstarr. E. tetragonella
klassas som starkt hotad (EN) i senaste Rödlistan 
(Gärdenfors 2010).

Elachista bruuni Traugott-Olsen, 1990 
[588a], dyngräsminerarmal, upptäcktes ny för 
Sverige av Jan Å. Jonasson på Gotska Sandön 
2005 (Svensson 2006a). Under 2011 kunde 
Hans Hellberg fastställa att arten finns kvar på 
ön, då han fann ett exemplar den 7.VII en dryg 
halv-kilometer från den första fyndplatsen.

Elachista lugdunensis Frey, 1857 [599a], 
ljus vitspetsgräsminerarmal, rapporterades som 
ny för landet genom fynd från Gotland 1996 
(Svensson 2009). Därefter uppdagades i sam-
lingar (KSMS och BÅBS) ytterligare tre äldre 
exemplar funna på Gårdby sandstäpp på Öland. 
Att arten fortfarande finns kvar vid Gårdby 
kunde jag konstatera genom fyndet av en hane 
den 5.VII.

Coleophora tamesis Waters, 1929 [694], 
ljussprötad tågsäckmal, är en förvånansvärt 
sällsynt art, trots att den lever på den allmänt 
förekommande ryltågen Juncus articulatus och 
troligen andra tågarter. Bo Olsson fick ett exem-
plar den 8.VII i Dalarna vid Styggforsen i Boda 
sn. I Skandinavien har denna säckmal sin nord-
gräns just i Dalarna.

Coleophora scabrida Toll, 1959 [711], 
knytlingsäckmal, är en sällsynt och lokal art, 
som har en säregen förmåga att finna sin värd-
växt, knytling Herniaria glabra, en art som 
brukar uppträda tillfälligt på lämpliga, öppna 

grusmarker. Nu har Jan-Olov Björklund rap-
porterat fynd från den hittills nordligaste lokalen 
i landet, Dalarna, Krylbo. Där fann han säckar 
den 25.VII i soliga lägen. Knytlingsäckmalens 
nyckfulla uppträdande bekräftas genom en rap-
port från Ronny Lindman. Han berättar att den 
lokal i Halland, där han och Jan-Olov Björklund 
fann arten ny för landskapet 2007, inte hade 
kvar några säckar, trots noggrant letande, men 
att det nu fanns säckar någon kilometer från ur-
sprungsplatsen.

Hypatopa inunctella (Zeller, 1839) [800], 
(tidigare placerad i släktet Holcocera), alskogs-
förnamal, fann jag överraskande i Danmarks-
vägens NR, Långemåla i Småland på ljus 2010 
(Svensson 2011). Nu har det visat sig att den 
också finns i Bokhultets NR några km därifrån. 
En hane togs av mig på lampa den 27.VII.

Acleris shepherdana (Stephens, 1852) 
[1079], älgörthöstvecklare, tycks expandera i 
södra Sverige. Den anmäldes nyligen bl.a. från 
Halland (Svensson 2011) och Gotland (Svens-
son 2010). Just från Gotland har Håkan Elmquist 
påträffat ett exemplar från 2003 i sin samling.

Cocylis hybridella (Hübner, [1813]), [1141], 
bitterfibbleblomvecklare, har återigen påträffats 
i Uppland. Clas Källander och Nils Ryrholm 
fann ett exemplar på Rådmansö i Uppland un-
der tiden 10.VI-5.VII. Eventuellt var det ett in-
flyg från Finland, men i litteraturen anges arten 
också kunna leva på någon Crepis-art så möj-
ligheten finns kanske att en population etableras 
i Uppland.

Olethreutes aurofasciana (Haworth 1811) 
[1183], gulbandvecklare, upptäcktes helt ovän-
tat av Peter Koch Schmidt 2010 (Svensson 
2011) i Danmarksvägens Naturreservat, en 
gammal bokblandskog i östra Småland. Under 
2011 kunde flera samlare konstatera, att arten 
har en fast population i reservatet, och dessutom 
påträffade jag arten i ett näraliggande reservat 
(Bokhultets NR) vid en inventering av området.

Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) 
[1324a], malörtskottvecklare, har uppvisat en 
remarkabel expansion i vårt land. Första fyndet 
gjordes 2002 på Öland och arten har sedan brett 
ut sig i Götaland och östra Svealand. I inlandet 
har den nu nått Närke, konstaterat genom ett 
fynd av Hans Karlsson den 10.VI vid St. Mel-
lösa, Göksholm.
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Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911) [1335a]. 
Den 7 augusti skickade Ronny Lindman ett mail 
till mig och bad mig yttra mig över två foton 
av en vecklare (Fig. 2). Det allmänna utseendet 
och den sena flygtiden (3.VIII) skulle kunna 
tyda på att någon av de till tall bundna arterna 
inom släkten Rhyacionia hade uppträtt i en an-
dra generation. Så vitt jag vet har det hittills inte 
inträffat i Sverige. Dessutom stämde inte stor-
lek, vingteckning eller huvudfärg in på någon 
av de svenska arterna. Jag skickade över en bild 
till Bob Heckford i Storbritannien, som efter ett 
par dagar svarade, att han ansåg det vara C. pur-
deyi med tillägget ”...new to Sweden. Is that the 
right answer?!”. Alla som hade studerat bilderna 
var nu eniga om att purdeyi faktiskt hade nått 
svensk mark. Arten är bara känd från några få 
länder i Västeuropa och påträffades i Danmark 
första gången 1990 och har sedan dess konsta-
terats från de flesta provinser i Danmark. Att den 
skulle upptäckas i sydvästra Sverige var därför 
bara en tidsfråga. Arten kännetecknas av stor-
leken (vingspann 10-12 mm), den sena flygtiden 
(slutet av juli-början av september) och av de 
orange fjällens utbredning på framvingen. Den 
kan lätt förväxlas med den i Danmark nyligen 
funna Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850), 
men denna är i allmänhet betydligt större. Lar-
ven lever minerande i barr på tall Pinus sylves-
tris och svarttall P. nigra fram till juli (Svensson 
2006b). Ronnys fynd kommer från hans egen 
trädgård i Påarp, Halmstad, Halland. Tyvärr 
finns exemplaret inte kvar, men fotona är till-
räckligt entydiga för att man kan fastställa denna 
nya art för Sverige. Som svenskt namn har före-
slagits tallbarrsvecklare. I Svensson (2006b) 
har namnet tallminerarvecklare använts som en 
direkt översättning av det engelska trivialnam-
net ’pine leaf-mining moth’.

Gravitarmata margarotana (Heinemann, 
1863) [1345a], silvergrankottvecklare, rap-
porterades som ny för landet genom ett fynd 
av Ingvar Svensson vid Borrby strand i Skåne 
den 6.V.2007 (Svensson 2008). Kanske finns det 
åtskilliga lokaler i landet som ännu inte har upp-
täckts. Janis von Heyking fotograferade ett ex-
emplar den 30.IV.2008 i Växtorp, Västergötland 
och detta är det andra kända fyndet från Sverige, 
vilket har presenterats på ArtPortalen.

Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885) 
[1353], odonsolvecklare, är en lokal och sällsynt 
art som man sällan hör talas om. Hans Karlsson 
fann ett exemplar på feromon i Småland vid Al-
gutsboda, Bullafly den 8.V.

Cydia amplana (Hübner, [1799]) [1379], 
tegelfärgad ekollonvecklare, fortsätter sin ex-
pansion. Den har nu nått Småland, vilket Mats 
Lindeborg kunde konstatera genom tre fynd 
i ljusfälla i Kalmar, Johannesborg den 28.VII, 
11.VIII och 13.VIII. Mats har haft ljusfälla på 
platsen sedan 1994 så han har säkert rätt i sin 
förmodan, att arten är nyinvandrad till orten.

Cydia conicolana (Heylaerts, 1874) [1381a], 
svarttallkottvecklare, har eftersökts i västra 
Skåne eftersom den finns på bl.a. Själland i Dan-
mark. Något överraskande blev det på Öland 
arten först påträffades. Den 8.VI fick Hans Karls-
son två hanar på ljus invid Gårdby sandfält, där 
det växer både vanlig tall och svarttall. Fyndet 
av två exemplar visar att det med största sanno-
likhet finns en population på platsen, vilket har 
undgått alla dem som genom åren har samlat på 
denna välkända lokal. I Danmark lever larven i 
färska kottar av huvudsakligen, om inte enbart, 
svarttall Pinus nigra, men i litteraturen anges 
också några andra Pinus-arter. Man kan egent-
ligen ganska enkelt, om än med prov på stort 
tålamod, söka efter kottar på marken vilka upp-
visar ett liten runt utgångshål, där den nykläckta 
fjärilen har krupit ut. Svarttallkottvecklare (Fig. 
4) är mycket lik Cydia cosmophorana (Tr.) 
tallkådvecklare men denna art har en liten vit 
kil in genom fransarna under framvingespetsen, 
något som svarttallkottvecklare saknar. Han-
genitalierna (Fig. 5) är typiska genom den djupa 
och vida inskärning genitalklaffen uppvisar på 
undersidans mitt. Hongenitalierna är avbildade 
i Svensson (2006b).

Cydia indivisa (Danilevsky, 1963) [1386], 
grankådvecklare, är en ytterst sällsynt art och 
vi har ännu inte riktigt kommit underfund med 
hur den lever. Hittills har den bara konstaterats 
från sju landskap mellan Skåne och Gästrikland, 
oftast bara med ett enstaka exemplar från respek-
tive landskap. Denna art tillhör en grupp ganska 
svårbestämda vecklare som tidigare har behand-
lats i Entomologisk Tidskrift (Svensson 1978, 
1993). Jag kan nu lägga till ytterligare ett land-
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skap: Småland. På Repperda äng en mil öster om 
Vetlanda håvade jag på eftermiddagen den 1.VI 
en hane invid en isolerad gran på ”Storängen”. 
Detta visar återigen, att enstaka större träd i be-
tesmarker kan härbärgera intressanta insekter.

Cydia cornucopiae (Tengström, 1869) [1389], 
aspskogsvecklare, är fortfarande bara känd från 
en enda lokal i Sverige (Klosters naturreservat, 
Hedemora). Det var några år sedan den hördes 
av, men Christer Ågren rapporterar att en hona 
skraphåvades fram den 8.VI.

Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) [1397a]. 
Flera samlare i Sverige har genom åren med 

feromon försökt hitta denna art, som expanderat 
norrut genom Europa. Den rapporterades från 
Mellaneuropa under 1990-talet, där den påträf-
fades i trädgårdar på uthängt feromon. Inte förrän 
2011 dök den upp i feromonfällor i Söderman-
land och Uppland och på Gotland. De två första 
exemplaren påträffades i Uppland, Värmdö den 
15.VI av Hans Hellberg. Den 21.VI upptäckte 
han ytterligare tre exemplar i Up, Rumsa och 
den 28.VI två exemplar i Up, Åkersberga. Under 
tiden 21-29.VI fann Göran Palmqvist arten i Sö, 
St Vika, kalkstensbrottet. Han fick ytterligare två 
exemplar i Sö, Haninge, Norrby den 29-30.VI. 
Dessutom upptäckte Göran arten på Go, Tofta 
den 2-4.VII och den 5-7.VII (ett ex. vardera 
gången). Det finns alltså goda skäl att anta, att 
denna art nu är bofast i landet och att den säkert 
finns på fler ställen. Alla exemplaren är tagna 
på lobarzewskii-feromon. C. lobarzewskii (Fig. 
3) kan lätt förväxlas med ett par andra vecklare, 
exempelvis C. janthinana (Duponchel, 1843), 
hagtornsbärvecklare, som är mindre, har mindre 
sned utkant och mörkare bakvingar samt har en 
mörkt violett brun grund i framvingen jämfört 
med den ljust rödbruna grunden hos lobarze-
wskii. Den är också lik Enarmonia formosana 
(Scopoli, 1763), barkvecklare, som är större 
och har ett vitt streck i fransarna i nedre delen 
av utkanten nära tornus. Det finns tydliga skill-
nader i genitalierna mellan dessa tre arter och 

Figur 5. Hangenialierna av svarttallkottvecklare Cydia co-
nicolana (Heyl.). Gen. prep. nr. HK0164, Hans Karlsson. 
Foto: Bengt Å. Bengtsson.
Male genitalia of Cydia conicolana.

Figur 4. Svarttallkottvecklare Cydia conicolana (Heylaerts, 
1874). SUECIA Öl Gårdby, Gårdby sandhed, 8.VI.2011, 
[leg. & coll.] Hans Karlsson. Framvinge saknar den vita 
kilen under framvingespetsen. Foto: Bengt Å. Bengtsson.
Cydia conicolana (Heylaerts, 1874). First specimens found 
in Sweden. May be separated from C. cosmophorana (Tr.) 
by the absence of a small, white streak under the apex of 
the forewing.

Figur 3. Trädgårdsvecklare Cydia lobarzewskii (Nowicki, 
1860). [Sweden, Uppland, Värmdö, 15.VI. 2011, Hans Hell-
berg; på feromon för C. lobarzewskii]. Foto: Göran Lilje-
berg. (Antenner redigerade).
Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) caught on pheromone 
designed for the species.
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de kan studeras i Svensson (2006b), där också 
det svenska namnet trädgårdsvecklare har in-
troducerats. 

Dichrorampha incognitana (Kremky & 
Maslowski, 1933) [1417], svagtecknad röllek-
rotvecklare, är en mycket sällsynt art med stora 
krav på sitt habitat. Den påträffas bara på magra 
sandmarker med extensivt och kontinuerligt 
bete. Vid ett besök på en sådan sandmark 2 km 
väster om Silvåkra kunde jag med visst besvär 
skrapa upp 5 ♂♂ och 1 ♀ den 20.VII från den 
låga vegetationen.

Leioptilus lienigianus (Zeller, 1852) [1498], 
gråbofjädermott, sprider sig alltjämt norrut i 
landet och är nu funnen i Dalarna av Yngve Jo-
hansson. Tydliga fotografier av arten från Dalar-
na, Islingby den 28.VI finns på ArtPortalen. 
Dessutom har Clas Källander och Nils Ryrholm 
funnit den i Gävle vid Engesberg den 14.VII-5.
VIII. För bara ett par decennier sedan var det en 
utpräglad ”Skåne-art”.

Melissoblaptes zelleri (Joannis, 1932) 
[1507], sandflymott. I och med fyndet av ett 
exemplar av Jan-Olov Björklund i en ljusfälla 
22–26.VII hemma i Västernäs, Häverö socken, 
norr om Hallstavik, har nordgränsen för denna 
art flyttats långt norrut. Kanske kommer den 
från en nyetablerad population på sandfälten vid 
Herräng 3 km från fyndplatsen, eller deltog den i 
den allmänna migrationen under dessa dagar då 
Jan-Olov kunde registrera flera arter som man 
kan träffa på vid gynnsamma vindar.

Sciota fumella (Eversmann, 1844) [1516a], 
östligt molnmott, togs första gången i landet 
2003 (Svensson 2006a). Den har hittills bara 
blivit funnen i Södermanland och på Gotland. 
Att den av allt att döma ännu håller sig kvar i 
Södermanland visas av fynd gjorda av Roger 
Kaufmann och Jan Bergström den 11-12 juni. 
Foto av arten finns på ArtPortalen. Ganska 
säkert är den också bofast på Gotland då Nils 
Ryrholm och Clas Källander fann 6 exemplar 
7.V-10.VI vid Hamra, Tuvlandet samt ett ex-
emplar vardera på samma plats under 6.V-12.VI 
resp. 13.VI-16.VII.

Acrobasis tumidana ([Denis & Schiffermül-
ler], 1775) [1537], bergekbladmott, har under de 
senaste decennierna bara påträffats på ett fåtal 
platser på västkusten. Populationen på Kulla-
berg tycks inte finnas kvar trots att många riktade   

eftersök har gjorts. Kanske den nu har etablerat 
sig i sydöstra Skåne eftersom Jan-Olof Ördén 
har fått tre exemplar i sina ljusfällor. Det första 
kom vid Sandhammaren den 3-7.VIII och ett an-
dra exemplar den 8-13.VIII. Dessutom kom ett 
exemplar vid Borrby Strand den 3-7.VIII.

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785) 
[1545], tistelmärgmott, har norra Svealand 
som sin nordgräns i landet. Kanske kommer 
den att sprida sig ytterligare norrut då Jan-Olov 
Björklund har märkt en tydlig ökning av arten i 
Uppland.

Kyra cirrigerella Zincken, 1818) [1546], 
åkerväddmott, står som starkt hotad (EN) i 
Rödlistan 2010. Den finns nuförtiden bara på 
en handfull kända lokaler, av vilka några är i 
beklagligt förfall. Peter Koch Schmidt fann 
arten på en ny lokal i Sm, Nybro, Tostetorp den 
27.VI.

Vitula edmansii (Packard, 1864) [1563], 
humlebomott, har i Sverige bara hittats i Skåne, 
Öland och Bohuslän. Kanske är de svenska fyn-
den resultat av migration, men det borde finnas 
förutsättningar för arten att etablera sig här. Jan-
Olof Ördén fann ett exemplar vid Sandhammar-
en 1-8.IX, möjligen genom inflyg söderifrån.

Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 
1775) [1577], kungligt ljusmott, som i Sverige 
första gången påträffades på Gotska Sandön 
1971 av Göran Sjöberg, är numera känd även 
från Öland, Gotland, Södermanland och Upp-
land. Kanske har den, liksom på Gotland, en fast 
population på Öland, då Per-Eric Betzholtz fann 

Figur 6. Östligt gräsmott Catoptria permiaca (Petersen, 
1924). 
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ett exemplar i Kårehamn under 15-30 juli, och 
i Uppland, där den påträffades av Niklas Öster-
berg vid Gräsö den 2.VII. Jan-Olof Björklund, 
Nils Ryrholm och Clas Källander rapporterar 
fynd från många kustlokaler i Uppland i juli-au-
gusti, samt ett exemplar också från Gävle Bom-
hus den 6.VIII (KJCS, RYRS), det sistnämnda 
ett nytt landskapsfynd från Gästrikland.

Catoptria permiaca (Petersen, 1924) 
[1615a], är en art som för drygt 25 år sedan dök 
upp samtidigt i Estland och Finland (Laasonen 
& Laasonen 1986). Arten har sedan spridit sig 
mot norr och väster i både Estland och Finland. 
Under 1990-talet blev arten vanlig i södra Fin-
land och expanderade vidare. Under senare år 
har expansionen blivit mindre påtaglig men 
fjärilen är fortfarande ganska vanlig i södra Fin-
land, om än vanligare i öster än i väster. Där-
för har arten varit väntad i Sverige i många år, 
men först nu har arten hittats i Sverige. Fjärilen 
vars larv sannolikt lever i anslutning till rötter 
av olika gräs kan lätt förväxlas med den nära 
släktingen C. pinella, silverfläckat gräsmott. De 
fullbildade fjärilarna (Fig. 6) kan skiljas på att 
det mörka mellanfältet i framvingen är mörkare 
och tjockare; grundfärgen är ”dystrare” brungul 
– medan pinella har en ”klarare” orangebrun 
grundfärg på framvingen. Dessutom har per-
miaca en relativt slät panna medan pinella har 
en distinkt kon i pannan. Flygtiden är aningen ti-
digare för permiaca så var observant på mycket 
tidiga individer. Som svenskt namn förslår Clas 
Källander och Nils Ryrholm östligt gräsmott.

Eudonia laetella (Zeller, 1846) [1645], vitt 
ugglemott, är en mycket sällsynt art som i ge-
nomsnitt bara ses enstaka vart femte år. Under 
2011 fann Nils Ryrholm och Clas Källander ett 
exemplar 10.VI-5.VII i Uppland, Rådmansö, 
Strömsborg.

Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) 
[1648], flammigt senapsmott, har i senare tid 
bara påträffats vid Sandhammaren i Skåne 2005 
(Svensson 2007). Nu har under 2011 ytterligare 
två exemplar påträffats i landet. Under tiden 20 
maj-10 juni hamnade ett exemplar i Per-Eric 
Betzholtz’ ljusfälla i Össby på sydöstra Öland, 
ett nytt landskapsfynd. Börje Dalsved fann ett 
exemplar i Skåne, Stockamöllan så sent som den 
24.VIII, medan den normalt brukar flyga från 
slutet av maj och genom juni (Palm 1986). Nere 

i Mellaneuropa flyger arten i två generationer, 
varför ett tillfälligt inflyg kan misstänkas.

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) 
[1668], betmott, är förmodligen bofast i landet, 
åtminstone periodvis. Med största sannolikhet 
förekommer inflyg utifrån så att den under vis-
sa år betraktas som en immigrant, då den ofta 
uppträder tillsammans med arter, som är mer 
utpräglade immigranter. Under 2011 har arten 
påträffats i Skåne (KJCS, KJKS, OLBS, RYRS, 
ÖRDS), Blekinge (BZZS), Öland (BZZS, 
LJRS), Gotland (KJCS, KJKS, RYRS) och Upp-
land (BJOS, KJCS, KJKS, RYRS).

Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) 
[1672], fältmalörtsmott, tas numera nästan 
varje år i Sverige. Eventuellt är arten bofast 
under några år på vissa lokaler och i Sandham-
marområdet har arten setts vid flera tillfällen 
efter primärfyndet där 1951. De senaste fynden 
gjorde Jan-Olof Ördén under det gångna året, då 
han under tiden 22-29.VI fann två exemplar vid 
Kabusa och ett exemplar vid Sandhammaren. 
Området bör vara idealiskt för arten då det växer 
mycket malört på torrbackarna längs kusten. På 
Gotland har arten visat sig för andra året i rad då 
Karl & Clas Källander samt Nils Ryrholm fick 
ett exemplar 7.V-10.VI vid Hamra, Suders.

Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) [1677], 
vattenskräppemott, finns förvisso bofast i landet 
på ett fåtal lokaler, men har åter visat sin benä-
genhet att migrera. Två exemplar hamnade i 
Per-Eric Betzholtz ljusfälla i Blekinge, Utlän-
gan under tiden 26.V-14.VI. På sin tomt i Up, 
Västernäs, Häverö fann Jan-Olov Björklund ett 
exemplar på lampa så tidigt som den 11.VI.

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) [1678], 
majsmott, har under det senaste decenniet ob-
serverats årligen, ibland i ganska stort antal. 
Med all sannolikhet är arten bofast i sydöstra 
Sverige, sannolikt ända upp till Mälardalen. Jes-
per Lind rapporterar 30 exx. från Mellstaby på 
Öland under tiden 26.VI-14.VII samt ett ex. från 
Trosa, Södermanland den 26.VII. Emellertid 
hade den också hel del inflyg i juni och början av 
juli då arten även uppträdde utanför sina kända 
förekomstområden (KJCS, KJKS, RYRS).

Anania verbascalis ([Denis & Schiffermül-
ler], 1775) [1686], kungsljusmott, påträffades 
även under 2011 på flera ställen. Bl.a. fick Börje 
Dalsved ett exemplar i Skåne, Stockamöllan 
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den 20.VIII och Håkan Elmquist fann 1 ex. på 
Stora Karlsö den 5-8.VI samt 1 ex. vid Öster-
garn den 30.VII. Lars Kullmar har anmält ett 
fynd på ArtPortalen från 7.VII.2008 från Hal-
land (första fyndet från landskapet), Vindrarp 
och Ronny Lindman fann den i Halland, Påarp 
21.VIII.2011. Nils Ryrholm och Clas Källander 
anmäler arten från många ställen både på Got-
land (tillsammans med Jan-Olof Björklund och 
Karl Källander) och i Skåne (tillsammans med 
Karl Källander och Jan-Olof Ördén). Stefan 
Eriksson rapporterar ett exemplar vardera från 
25.VII resp. 27.VII, också från Östergarn. Vid 
Barshageudd (27.VII) och Natviksudden (31.
VII) på Gotland fann Markus Forslund tillsam-
mans med andra samlare ett exemplar vid var-
dera tillfället. Per-Eric Betzholtz fann 4 exx. på 
Utlängan i Blekinge samt 17 exx. från olika lo-
kaler på Öland under säsongen, där också Jesper 
Lind fann 1 exemplar under tiden 22-30 juli i 
Mellstaby och Hans Karlsson 1 exemplar var-
dera från N. Möckleby den 22.VII resp. Böda, 
Byrum den 25.VIII. Karl Källander fick 4 exem-
plar i Sö. Floda Sörtorp under tiden 15.VIII-8.X. 
Niklas Österberg rapporterar ett exemplar på 
lampa från Gamla Uppsala Högar den 27.VIII. 
Det nordligaste fyndet gjorde kanske Jan-Olov 
Björklund den 27.VIII på sin gård i Up, Häverö, 
Västernäs. Ytterligare fynd finns rapporterade 
på ArtPortalen.

Nascia cilialis (Hübner, 1796), [1690], jätte-
starrmott, har några få kända lokaler i Sverige, 
hittills bara i Skåne och på Öland. Peter Koch 
Schmidt fann ett exemplar den 11.VI i Sk, 
Hagestad. Ett nytt och glädjande landskapsfynd 
gjorde Hans Karlsson, som den 10.VI fann ett 
exemplar i Nä, St. Mellösa, Göksholm.

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) 
[1703], bokstavsmott, hade ett inflyg omkring 
den 25 juli och kanske under dygnen dess-
förinnan. Denna art, som har bedömts tillhöra 
rödlistekategorin CR (akut hotad) (Gärdenfors 
2010), har annars bara påträffats på en lokal i 
Västerbotten (Åträsk) i nutid, där den under 
året observerades av Jesper Lind den 11 juli. 
Förr sågs den i åtskilliga landskap i Sverige, 
kanske som ett resultat av liknande migrationer 
som under 2011. Senare har den dött ut på de 
flesta ställen, då den uppenbarligen gynnas eller 
t.o.m. kräver en sen, årlig slåtter i sitt habitat, 

en brukningsform som ändrades drastiskt från 
och med 1950 och -60-talet. Under 2011 har D. 
reticularis rapporterats från Simrishamn 20-22.
VII (ÖRDS), östra Öland (BÅBS, BZZS), östra 
Gotland (ESFS, FOUS, Niklas Österberg) och 
Södermanland (Staffan Kyrk). Samtliga individ 
påträffades under natten den 25.VII eller under 
dygnen däromkring. Ett undantag var en som 
hamnade i en fälla på Gotland vid Hamra, Tuv-
landet 6.V-12.VI, meddelat av Nils Ryrholm och 
kusinerna Källander. Dessutom fick Clas Käl-
lander ett exemplar vid Hamra, Norebod den 
27.VII.

Agrotera nemoralis (Scopoli 1763) [1706], 
avenboksmott. Vid Hagestad fann Peter Koch 
Schmidt 15-20 exemplar den 11.VI och på 
Ekenäs gård i Södra Mellby fann Jan-Erik 
Malmstigen ett exemplar den 10.VI. Arten har 
också nått det inre av Skåne, då Börje Dalsved 
fann många exemplar vid Stockamöllan från 
slutet av maj till början av juni. Även på Gotland 
är avenboksmott av allt att döma numera bofast, 
då Stefan Eriksson fann 3 exemplar 28-29.VII. 
Också på Öland iakttogs arten på flera ställen 
(BZZS) liksom vid Grytsjön, Bäckebo i Små-
land (BÅBS). Men nu har den till och med nått 
Uppland, där Nils Ryrholm och Clas Källander 
kunde registrera ett exemplar vid Rådmansö, 
Strömsborg 10.VI-5.II, det hittills nordligaste 
fyndet i landet.

Immigration
Under 2011 förekom bara ett par märkbara im-
migrationsvågor, den mest utpräglade kring den 
25-26 juli. Flera av de arter som då eller vid 
andra tider påträffades, har redovisats ovan, då 
dessa arter kan misstänkas numera vara bofasta 
i landet.

Udea ferrugalis (Hübner, 1796) [1699], van-
drarängsmott, har även 2011 iakttagits i landet. 
Vid Sandhammaren fann Jan-Olof Ördén ett ex-
emplar under tiden 18-26.IX. Nils Ryrholm och 
Clas & Karl Källander rapporterar fynd av ett 
par exemplar från Skåne, Ö. Hoby också under 
september. På Öland fann Hans Karlsson ett ex-
emplar den 29.X i N. Möckleby, Dörby.

Nomophila noctuella ([Denis &Schiffermül-
ler], 1775) [1701], nattflymott, har som vanligt 
dykt upp i landet, dock fåtaligt liksom förra 
året. I Skåne, Sandhammaren 3-7.VIII, har Jan-
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Olof Ördén bara funnit två exemplar. Per-Eric      
Betzholz fann sammanlagt fem exemplar på 
eftersommaren i Blekinge (Utlängan) och på tre 
olika lokaler på östra Öland. Jesper Lind fann ett 
enda exemplar av nattflymott på östra Öland i 
början av augusti. Clas och Karl Källander samt 
Nils Ryrholm fann under hösten sammantaget 
bara tre exemplar i sina fällor på Gotland, men 
i Sydskåne endast två exemplar. Den 15.VIII 
kom ett ex. i ljusfälla hos Jan-Olov Björklund i 
Västernäs i Roslagen.

Palpita vitrealis (Rossi, 1794), [1705], vitt 
sydmott, är hos oss en klar immigrant. Nils 
Ryrholm och kusinerna Källander fick ett ex-
emplar i en ljusfälla vid Spraggehusen i Skåne 
under tiden 25.IX-11.X.

Införda arter
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775) [533a), 
svavelmal, kan ha funnits i Sverige under 
1700-talet. I Thunbergs samling finns nämligen 
två exemplar utan etikett, vilka har ansetts kun-
na härstamma från vårt land (Benander 1946). 
Artens utbredning omfattar västra och östra Eu-
ropa med en iögonfallande lucka i nordsydlig 
riktning genom Mellaneuropa (enligt nätver-
sionen av Fauna Europaea = http://www.fau-
naeur.org/distribution.php). Bland annat i Stor-
britannien är arten lokalt inte sällsynt (Harper 
et al. 2002). Roger Kaufmann fotograferade ett 
levande exemplar den 21.II.2009 i Kvarntorps 
industriområde i Österhaninge, Södermanland. 
Bilden är publicerad på ArtPortalen. Med största 
sannolikhet är detta exemplar infört, men med 
den pågående klimatändringen kan inte uteslu-
tas att arten så småningom når vårt land och 
etablerar sig här. I Storbritannien flyger arten i 
april-juni i ganska trivial terräng. Larven lever 
under barken i död, svampangripen ved av di-
verse trädslag (Harper et al. 2002).

Nya landskapsfynd 
21. Pseudopostega auritella. Sm (BÅBS).
47. Stigmella hybnerella. Vr (PENS).
74. Stigmella hemargyrella. Up (BJOS, HHLS).
74a. Stigmella speciosa. Ha (LNYS), Vg (LNYS).
140. Incurvaria koerneriella. Bo (JOJS).
142. Incurvaria masculella. Hr (OLBS).
152. Lampronia corticella. Bo (JOJS 2010).

195. Stenoptinea cyaneimarmorella. Sö (Börje An-
dersson 1993).

204. Nemapogon picarella. Hs (OLBS).
205. Nemapogon nigralbella. Dr (Yngve Johansson), 

Md (GFJS).
206a. Nemapogon falstriella. Bl (RYRS, Joseph Bur-

man, Mattias Larsson, Franklin Nyabuga, Glenn 
Svensson och Inis Winde ).

235. Caloptilia populetorum. GS (JOJS 1969, Ly 
1971).

254. Parornix fagivora. Bo (JOJS).
280. Phyllonorycter cerasicolella. Bo (JOJS 2010).
280b. Phyllonorycter leucographella. Ha (LNYS).
313. Phyllonorycter geniculella. Sm (BÅBS), Up 

(GNBS).
317. Phylloocnistis saligna. Up (HHLS).
367. Argyresthia albistria. Dr (Yngve Johansson).
386. Swammerdamia compunctella. Ås (Roger Kauf-

mann, Jan Bergström).
413. Ypsolopha apserella. Md (GFJS).
423. Orthotelia sparganella. Vs (LAWS, MAIS).
429. Ochsenheimeria urella. Jä (LTSS).
433. Leucoptera laburnella. Ha (LNYS).
435. Leucoptera orobi. Dr (ÅCHS).
464. Depressaria badiella. Jä (LTSS).
470. Depressaria leucocephala. Hr (KJCS, RYRS).
522a. Denisia luticiliella. Gä (KJCS, RYRS).
525a. Batia lunaris. Sk (BÅBS).
527. Borkhusenia fuscescens. Ds (OLBS).
533a. Esperia sulphurella. Sö (Roger Kaufmann 

2009).
597. Elachista bisulcella. Vr (PENS).
603. Elachista serricornis. Lu (OLBS).
616. Coleophora albella. Up (Åke Janzon 1958).
616a. Coleophora spiraeella. Sk (BÅBS).
626. Coleophora trigeminella. Bo (JOJS).
711. Coleophora scabrida. Dr (BJOS).
768. Mompha subbistrigella. Gä (KJCS).
784. Scythris limbella. Bo (Åke Janzon 1959).
797. Oegoconia deauratella. Go (EQTS).
817. Monochroa (Paltodora) cytisella. Dr (Yngve 

Johansson).
826. Monochroa lutulentella. Ds (OLBS).
831. Monochroa suffusella. Vr (PENS).
911. Gelechia hippophaella. Hs (OLBS).
916. Psoricoptera speciosella. Ha (LNYS, RYRS).
942. Caryoculum junctellum. Vr (PENS).
945. Caryoculum pullatellum. Md (LTSS).
946. Caryoculum marmoreum. Vr (utgår, PENS).
986. Anarsia lineatella. Gä (KJCS, RYRS).
987. Hypatima rhomboidella. Jä (LTSS).
990. Dichomeris juniperella. Ds (OLBS).
994. Brachmia inornatella. Vg (JOJS).
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1009. Pandemis dumetana Up (BJOS, KJCS, RYRS, 
Janis von Heyking).

1030. Clepsis consimilana. Go (GFJS).
1065. Acleris bergmanniana (tidigare i släktet Croe-

sia). Jä (LTSS). 
1087. Acleris cristana. Sö (Roger Kaufmann, Jan 

Bergström).
1097. Trachysmia sodaliana. Sö (Björn Carlsson).
1104. Cochylimorpha alternana. Dr (BJOS).
1117. Eupoecilia angustana. Jä (LTSS).
1120. Aethes cnicana. Ås (OLBS).
1135. Cochylidia subroseana. Vs (PGAS).
1137. Cocylidia heydeniana. Sm strykes (LTSS).
1158. Celypha cespitana. Gä (KJCS).
1212. Apotomis inundana. Hr (KJCS, RYRS).
1224. Lobesia abscisana. Vs (LAWS).
1284. Rhopobota myrtillana. Md (GFJS).
1285. Zeiraphera ratzeburgiana. Jä (LTSS).
1295. Gibbifera simplana. Vg (GFJS).
1304. Epiblema grandaevana. Jä (LTSS).
1324a. Eucosma metzneriana. Nä (KAHS).
1335a. Clavigesta purdeyi. Ha (LNYS).
1345a. Gravitarmata margarotana. Vg (Janis von 

Heyking).
1349. Lathronympha strigana. Ås (Roger Kaufmann, 

Jan Bergström).
1381a. Cydia conicolana. Öl (KAHS).
1397a. Cydia lobarzewskii. Go, Sö (PGAS), Up 

(HHLS).
1415. Dichrorampha obscuratana. Ån (Roger Kauf-

mann, Jan Bergström).
1427. Dichrorampha aeratana. Sm strykes (LTSS).
1498. Leioptilus lienigianus. Dr (Yngve Johansson), 

Gä (KJCS, RYRS).
1507. Melissoblaptes zelleri. Up (BJOS).
1512. Oncocera semirubella. Vs (LAWS, MAIS).
1517. Sciota adelphella. Up (BJOS, KJCS, RYRS, 

Janis von Heyking).
1540. Acrobasis sodalella. Sö (KJKS, PGAS).
1555. Nyctegretis lineana. Jä (LTSS).
 1556. Ancylosis cinnamomella. Vs (LAWS, MAIS).
1562. Homoeosoma albatella. HS (OLBS).
1577. Pyralis regalis. Gä (KJCS, RYRS).
1591. Calamatropha paludella. Vs (LAWS, MAIS).
1592. Chrysoteuchia culmella. Lu (OLBS).
1615a. Catoptria permiaca. Go (KJCS, RYRS).
1621. Catoptria verellus. Sö (Roger Kaufmann, Jan 

Bergström).
1631. Ephestia kuehniella. Md (GFJS).
1633. Scoparia ambugualis. Ås (Roger Kaufmann, 

Jan Bergström).
1646. Evergestis limbata. Gä (KJCS).
1647. Evergestis aenealis. Vs (Chester Svensson 

2010), Jä (BÅBS 2010); Nb (OLBS).

1665. Pyrausta cingulata. Vs (LAWS). 
1676. Paratalanta hyalinalis. Gä (KJCS).
1686. Anania verbascalis. Ha (KUMS genom LNYS 

2008, LNYS).
1690. Nascia cilialis. Nä (KAHS).
1704. Pleuroptya ruralis. Jä (LTSS).
1706. Agrotera nemoralis. Up (KJCS, RYRS).

Rättelse
I rapporten över fynden från 2009 (Svensson 
2010) har av misstag Scrobipalpula tussilaginis 
fått katalognummer 933c. Det ska istället vara 
922b.

Insamlare och observatörer
Börje Andersson (Ösmo), BEFS=Christer Bergen-
dorff, Jan Bergström, BJOS=Jan-Olov Björklund, 
BZZS=Per-Eric Betzholtz, BÅBS=Bengt Åke 
Bengtsson, Björn Carlsson (Strängnäs), DBÖS=Börje 
Dalsved, EQTS=Håkan Elmquist, Nils Forshed, 
FOUS=Markus Forslund, GFJS=Östen Gardfjäll, 
GNBS= Bert Gustafsson, HHLS=Hans Hellberg, 
Janis von Heyking, Yngve Johansson (Borlänge), 
JOJS=Jan Å. Jonasson, KAHS=Hans Karlsson, 
Roger Kaufmann, KUMS=Lars Kullmar, KJCS=Clas 
Källander, KJKS=Karl Källander, KSMS=Peter 
Koch-Schmidt, LAWS=Sven Larsson, LJRS=Jesper 
Lind, LNYS=Ronny Lindman, LTSS=Mats 
Lindeborg, MAIS=Jan-Erik Malmstigen, OLBS=Bo 
Olsson, PENS=Carl-Åke Pettersson, PGAS=Göran 
Palmqvist, RYRS=Nils Ryrholm, ESFS=Stefan Er-
iksson, ÅCHS=Christer Ågren, ÖRDS=Jan-Olof Ör-
dén, Niklas Österberg (Uppsala).

Litteratur
Benander, P. 1946. Förteckning över Sveriges 

småfjärilar. Catalogus Insectorum Scueciae. VI. 
– Opuscula Entomologica. 9: 1-82.

Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 
2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepi-
doptera: Micropterigidae-Psychidae. – ArtData-
banken, SLU, Uppsala.

Bengtsson, B.Å. & Johansson, R. 2011. National-
nyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjäri-
lar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: 
Roeslerstammidae-Lyonetidae. – ArtDatabanken, 
SLU, Uppsala.

Buhl, O., Falck, P., Jørgensen, B., Karsholt, O., Lars-
en, K. & Vilhelmsen, F. 1999. Fund af småsom-
merfugle fra Danmark i 1998. – Ent. Meddr. 67: 
103-112.



78

Ent. Tidskr. 133 (2012)Bengt Å. Bengtsson

Cederholm, L. 1978. Namnkoder – ett förslag till 
enhetliga personangivelser inom biologin. – Ent. 
Tidskr. 99: 135-141.

Cederholm, L. 1991. Svenska Zoolog-listan. – Sten-
cil. Zoologiska Museet i Lund.

Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 
2010. – Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Harper, M.W., Langmaid, J.R. & Emmet, A.M. 2002. 
Oecophoridae. – In Emmet & Langmaid (eds.). 
The Moths and Butterflies of Great Britain and 
Ireland. Volume 4 (Part 1). Harley Books. Col-
chester, Essex, England.

Laasonen, E.M. & Laasonen, L, 1986. Catoptria per-
miaca (Lepidoptera, Pyralidae) new to Estonia 
and Fennoscandia. – Notulae entomologicae 66 
(4): 167-168.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks 
dyreliv. Bnd 3. – Fauna Bøger, Köpenhamn.

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks 
dyreliv. Bnd 4. – Fauna Bøger, Köpenhamn.

Svensson, I. 1978. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994. – 
Ent. Tidskr. 99: 87-94.

Svensson, I. 1993. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994. – 
Ent. Tidskr. 114: 29-35.

Svensson, I. 2006a. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2005. – 
Ent. Tidskr. 127: 9-20.

Svensson, I. 2006b. Nordens vecklare. The Nordic 
Tortricidae. – Entomologiska Sällskapet i Lund.

Svensson, I. 2007. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2006. – 
Ent. Tidskr. 128: 43-57.

Svensson, I. 2008. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2007. – 
Ent. Tidskr. 129: 15-28.

Svensson, I. 2009. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2008. – 
Ent. Tidskr. 130: 61-72.

Svensson, I. 2010. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2009. – 
Ent. Tidskr. 131: 17-27.

Svensson, I. 2011. Anmärkningsvärda fynd av 
småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2010. – 
Ent. Tidskr. 132: 55-68.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, 
H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus 
lepidopterorum sueciae. – Naturhistoriska Riks-
museet & Entomologiska föreningen, Stockholm.

Svensson, I. & Palmqvist, G. 1990. Förteckning över 
svenska fjärilsnamn. – Entomologiska förenin-
gen, Stockholm.

Tokár, Z., Lvovsky, A. & Huemer, P. 2005. Die 
Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. – 
Bratislava.


