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This is the sixth report on interesting finds and events from the Swedish mountain range

and adjacent areas, which are generally not reported in the national lists for Micro- and
Macrolepidoptera. The summer weather in 1999 was reversed in comparison with the pre-

vious year. The only cold and wet spot in the country this summer was the mountains of
north-westernmost Sweden. However, in the last days of June there was a spell of warm
weather also in this area. Despite the nice weather extremely few Acerbia alpina ptpated
this year and most lepidoptera species occurred in lower numbers than average on
Nissuntjårro, perhaps with the exception of Apotomis lemniscatana and Cydia aureolana.
The southern half of the Swedish mountain range had an exceptionally sunny summer, but
unfortunately very few lepidoptera. As predicted after the previous very poor season many
species were found in low numbers or not at all. The Xestia species, which mainly - but not
only - flies even years, were almost totally absent. Almost none of the "southern" species
which have established themselves in this region during the warm summers of the 1980-
90:ies could be found this year. The only species that occuned abundantly was Epirrita

:::T:.r" 
which had its second year of a mass-occurrence in western Härjedalen this
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Inledning
Spåren av den kalla sommaren 1998 var tydliga i
hela fjällvärlden och lade sordin på årets entomo-
logiska studier i hela regionen. I nor:r var lepidop-
terologernas skara ovanligt liten detta år och de
tappra få hade det inte heller lätt eftersom det of-
tast inte ens hjälpte med strålande väder för att få
se fjärilar i antal. Trots årets magra skörd är det
viktigt att det som observerades kommer på pränt
för att vi med tiden skall få en större förståelse
for fjärilars dynamik i nordliga områden.

Efter en på de flesta platser snörik vinter kom
våren med kraft till Norrland i slutet av maj, då
exempelvis Norrbottens kustland var varmast i
Sverige. I juni kom sommarvärmen till hela

Sverige och detta dessutom tidigare och rejälare
än normalt. Värmen stannade kvar över stora de-
lar av landet in i september, även i norra Dalama,
Härjedalen och Jämtland som annars inte är sär-
skilt bortskämda med sol och värme. Norr där-
om, i Lapplands fjällvärld, tog sommaren med
några enstaka dagars undantag i stort sett slut re-
dan r-unt den 5 juli. Exempelvis hade vi som var
uppe i Abiskotrakten underbara dagar mellan 25

och29 jurni med strålande solsken, högsommar-
värme och näst intill inga mygg! Dtirefter blev
vädret gradvis sämre och den 3-4 juli hamnade vi
en storm med skyfall som pågick i 36 timmar!
Lyckligtvis slutade det regna strax innan vattnet
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trängde upp till markytan där tältet stod. Från
den 7-8 juli kom en del snö och temperaturen låg
några grader under 0o så att det enda man då

kunde göra var att vandra omkring för att hålla
värmen (KJCS, KJKS, RYRS). När vi gav upp
den 10 juli tog Hans Lindmark över "vakten" i
Abiskoområdet och dessutom den kläckta honan
av arktisk igelkottspinnare ( Holarctia puenge'
leri (fridolini)). Under de följande nio dygnen
sken inte solen så pass att han fick ett endaste

tillfälle att någon kväll locka med detta illustra
djur. Som sammanfattning kan man konstatera
att vädergudarna vände på Sveriges väder om
man jämför somrarna 1998 och 99. Endast nord-
västligaste Sverige var kallt och blött sommaren
99! Sedan kom en lång och delvis osedvanligt
varm höst och bredde ut sig även över Norrland.

För oss som kom upp till Abisko området 25-
26-27 junt såg allting mycket lovande ut. Första
dagama var det varmt och strålande solsken, och
runt Abisko flög blågrått fjällmott (Polopeustis
alt e n s i s ), gr ön gul höfj äril (C o li a s na s t e s), F r ejas
pärlem orfj äril (C I o s s i ana .fi e ij a) och lapsk nät-
f1äril (Euphydryas iduna), alla rikligt. För andra
året i rad hade lapsk nätfjäril stora populationer
vilket inte tillhör vanligheterna. Utvecklingen
gick som alltid mycket snabbt när det är vackert
väder på denna breddgrad och redan den 27:e
såg vi de första fjällbastardsvärmarna (Zygaena

exulans) flyga ovanför Paddusieva. Eftersom
myggen knappt hade börjat kläckas var tillvaron
helt underbar dessa dagar. Vi förvånades dock
över att så få andra.fjärilsarter började flyga trots
det vackra vädret. Overhuvudtaget kändes det en

smula konstigt att vandra runt uppe på dessa
gassiga fjällhedar och endast se någon fjäril då

och då. Exemplevis sågs "vanliga" arter som vit-
vingat hedfly (Sympistis heliophila) och svart-
fläckat hedfly (Anarta melanopa) endast vid nå-
got enstaka tillfälle varje dag. De enda fjärilarna
som uppträdde allmännare uppe på Nissunsnok-
ke än normalt var fjällvedelvecklaren (Cydia au-
reolana), som svärmade i stenskravlet, och
smalvingad fjällknoppvecklare (Apotomis lem-
niscatana), som denna sommar inte alls var lika
ovanlig som eljest. Möjligen var fjällstjälkveck-
lare (Epiblema simploniana) något vanligare än

den brukar. På hedarna nedanför snokken flög
mycket gulbrun gräsfjäril (Oeneis norna) och
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även en hel del dyster stävmal (Chionodes
nubilella). Grågul gräsfjäril (Oeneis bore) syn-
tes däremot knappast alls, möjligen beroende på
att vinden ofta var stark över bore-land. På sti-
gen bort mot Lapporten letades idogt efter
spensligt hedfly (Xesria quieta), men den arten
tycks inte ha llugit alls under sommaren 99.

lClenn Karlsson. BÄBS. HEYS. KJCS. KJKS.
LKHS,RYRS).

Alf Nilsson besökte f,ällripfjället i Tärnafjäl-
len, Lycksele lappmark 2l-23 juli. Detta är ett
lågt kalkfiäll (högsta toppen når 780 m ö.h.) med
rik flora. Första dagen var varm och solig och på
dagen fl ög enstaka fjällbastardsvtirmare (Zy gae -

na exulans) och några enstaka fjällgräsfjärilar
(Erebia pandrose). På kvällen sågs någon eller
enstaka individer av följande arler: töcknigt
myrmolt (Udea inquinatalis), violettbandad
fältmätare (Xanthorhoe munitata), allmän blå-
bärsfältmätare (Entep hria caesiata), fjällängs-
fältmätare (Periz.oma minorata) och nordisk
ringmätare (Parietaria vittaria). Med tanke på
den rika floran var resultatet påtagligt magert,
men helt i linje med övriga erfarenheter från
fjällen denna sommar. Dagen efter låg regnet
tungt över Tärnafjällen och likaså följande dag,
varvid Alf gav upp och gick ner till Tärnaby
igen. Vädret fortsatte sedan att vara kallt och
vått så några fler fjärilar bjöds inte på under den-
na expedition.

Årets tema "det hjälper inte ens med bra vä-
der" gällde i ännu högre grad i södra fjällvärl-
den, där vädret varit synnerligen dåligt 1998.

När Härjedalen besöktes 21-23 maj kunde bara
en enda fjäril, en nykläckt större tunnvinge-pur-
purmal (Eriocrania semipurpurella), hittas på
två och en halvt dags strövande i vackerl om än

en smula kallt väder (KJCS, RYRS). Inseende
det hopplösa i situationen flydde vi söderut igen.
Tyvärr visade det sig att hela säsongen kom att
gå i samma tecken. Vid midsommartid flög i
stort sett inget på Hamrafjället trots strålande
väder och inte ens ett endaste fjällhedmott (Me-
taxme ste phrygialis) kunde observeras (BABS).
När Reine Andersson besökte samma trakter 7-
12 juli var det fortfarande extremt få fjärilar som

flög trots det vackra vädret. Endast enstaka indi-
vider av brunfl äckig pärlemorfjäri7 (Clo s s iana
selene), starrgräsfjäril (Coenonympha tuLlia)
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och violett blåvinge (Vctcciniina optilete) sägs.
Aven därefter var det mycket få fjärilar som flög
under resten av säsongen. Exempelvis i våra
ljusfällor fångades knappt hälften av de arter
som brukar hittas här och numerären av fångade
fjärilar var bara en tiondel mot normalt (se ne-
dan). Den enda fjiiril som förekom rikligt var
fjällbjörkmätaren (Epirrita autumnata), som
alltså även under 1999 hade massförekomst i
fjällbjörkskogarna i västra Härjedalen. På flera
ställen var allt som larverna kunde finna ätbart
uppätet (KPOS, LJRS, KJCS, RYRS).

De olika fjällflyarterna (Xestia sp.) var till
och med ovanligare än vad de brukar vara udda
år. Vid ett besök i Jukkasjärvi (To) i slutet avjuni
kunde inte ett enda fiälltly hittas trots gynnsamt
vader @ÅBS). I Ramsele (Ån) fångades endast
fyra arktiska jordflyn (X. speciosa) och åtta rhä-
tiska fjällflyn (X. rhaetica) under hela säsongen
(AEPS,ATTS).I Härjedalen var det lika magert,
sammanlagt hittades under hela säsongen endast
nio arktiska jordflyn (X. speciosa) ett rhätiskt

fiällfly (X. rhaetica) och ett högnordiskt jordfly
(X. alpicola). På Funäsberget hittades endast tre
ex av högnordiskt fjällfly (X.laetabilis) trots att
arlen brukar vara frekvent här även udda år. Tro-
ligen kunde många larver inte bli vuxna under
föregående kalla sommar och möjligen kommer
dessa att kläcka kommande säsong i stället.
Även många andra fjällarter uteblev helt i Håirje-
dalen sommaren 99, exempelvis lapskt metallfly
(Syngrapha diasema) liksom "vanliga" arter
som tandfläckigt lundfly (Hada nana) och blå-
grått lundfly (.Papestrtt biren). Med undantag för
vackerl nejlikfly (Hadena confusa) hittades
ingen av de arler som etablerat sig under de var-
ma åren under 1980- och 9O-talen (KJKS &
RYRS). Framtiden får utvisa om någon av dessa
arter överlevt i fjällnära områden eller om de
helt försvunnit från Härjedalens fjällvidder.

Intressanta fynd och observationer
Myrmecozela ochraceella, myrstackmal. To,

Kiruna, Toullavaara 3 ex 10.7 (KJCS, RYRS).
A g onopterix bro ennoe e nsis, fjällskäreplatt-

mal. An Ramsele 2 ex 16 .1 -29 .8 (AEPS , ATTS).
ELachista eskoi, strandgräsminerarmal. Nb,

Seskarö, Houkankrunnin, i slutet av juni flög

Fjöllfjcirilar i Sverige 1999

många ex över norrlandsstan (Carex aquatilis) i
solnedgången (BABS).

Trachy sma vulneratana, fj ällskärepraktveck-
lare. To, Kiruna, Toullavaara I ex 10.7 (KJCS,
RYRS).

Olethreutes boisduvaliana, blybandbrok-
vecklare. Nb, Åtrask 2 ex 26 .6 , sannolikt de tidi-
gast gjorda fynden av denna arl (jfr Ryrholm &
Ohlsson 1999;BABS).

Olethreutes noricana, fjällsippebrokveck-
lare. To, Tjuonatjåkka I ex l;7 (KJCS, KJKS,
RYRS).

Olethreutes hyperboreana, nordlig barr-
skogsbrokvecklare. To, Jukkasjärvi ett par ex i
slutet av juni (BABS).

Apotomis moestana, björkregionknoppveck-
lare. To,Abisko, söder om Paddusieva, 1 ex29.6
och 2 ex 2.7 (KJCS, KJKS, RYRS).

Apotomis fraterculana,svafi fjällknoppveck-
Iare. To, Abisko, Nissunsnokke och norr därom.
Enstaka exemplar tillsammans med nästa art
26.6-6.1 (KJCS, KJKS, RYRS).

Apotomis lemniscatana, smalvingad fjäll-
knoppvecklare. To, Abisko, Nissunsnokke och
norr därom. Under perioden 26 .6-6.1 observera-
des cirka 5 exemplar varje dag (KJCS, KJKS,
RYRS).

Ancylis paludana, sumpvialsikelvecklare.
Nb, Seskarö, Houkankrunnin, i slutet av .juni
flög många ex i solnedgången @ÅeS;.

Cydia aureolana, fjällvedelvecklare. To,
Nissuntjårro, fjärilen flög mycket rikligt över
hela berget denna säsong. Redan den 26.6 var
flygningen i full gång..och forlfarande den 6.7
var flygningen riklig. Aven om arten flög över-
allt på fjällheden förekom den szirskilt rikligt i
grov blockterräng där de mörka små fjärilarna
snabbt försvann under blocken när de kände sig
hotade. (Glenn Karlsson, BÅBS, HEYS, KJCS,
KJKS, RYRS).

Epermenia falcformis, 
" 
rödgul strättemal.

Nb, Haparanda 1 ex 3.7 (BABS).
Synanthedon formicaeformls, myrlik glas-

vinge. Flög rikligt till mycket rikligt vid fero-
monlockning på några lokaler i norra Jämtland
den 5.1 (KPOS & LJRS).

Synanthedon culicffbrmis, mygglik glas-
vinge. To, Nissuntjårro, på de klassiska "cervi-
ni-markema" norr om/nedanför Nissunsnokke
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Fig I. I4t mot Norr utöver Njulla och Tornetdsk från "alpina land" på Nissuntjårros vöstsida. Nedanför på
slcinten ör habitat för bla Oeneis bore och Holarctia puengeleri. Foto: Nils Ryrholm.

View over Njulla and lake Tornetrcisk from the western side of Nissuntjårro where Acerbia alpina occurs. The

plains below are habitats for specie like Oeneis bore and Holarctia puengeleri'

lockades 9 kraftiga individer till feromoner i en

solglimt den2.l (KJCS, KJKS, RYRS).
Oidaematophorus rogenhoferi, brunbinke

fjädermott. Hr, Funäsdalen, Funäsberget inga
larver och knappt något gnag kundehittas vid
midsommarlid (BABS), trots detta fångades 2
ex 17.1-20.8 (KJCS & RYRS).

Lo x o s t e g e e p hip p iali s, fj äIlängsljusmott. To,
Njulla I ex 1.7 (Glenn Karlsson & HEYS).

Diasemia reticularis, bokstavsmott. Nb,
Åtrask 5 ex 26.6, sannolikt de tidigast giorda
fynden av denna arI (fr Svensson 1997, Ryr'
holm & Ohlsson 1999;BÅBS).

Pyrgus andromedae, blomvisslare. To,
Nissuntjåno, totalt ca 10 individer sedda 26.6-
5.7 pä olika delar av berget (KJCS, KJKS,
RYRS); Borrasacohkka västsluttningen 850 m 1

ex 15.7 och ytterligare 3 på samma plats 16.7
(JCAS).

Colias nastes, gröngul höfjäril. Vanlig i To,
Abisko-området 26.6-13.7 (Glenn Karlsson,
BÅBS, HEYS, JCAS, KJCS, KJKS, LKHS,
RYRS).
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Colias palaeno, svavelgul höfjäril. To, Abi-
sko 3 ex 30.6 (Glenn Karlsson, HEYS), 4 ex 5.1
(KJCS, KJKS, RYRS), I ex 13;7 (LKHS).

Colias hecla, rödgul höfjäril. To, Jiebren-
com-r relativt vanlig västsluttningen ned mot
trädgränsen 15 och 16.7 (JCAS).

cynthia cardui, ristelfj?iril. To, Björkliden I
ex 15.7 (LKHS). Ett något egendomligt fynd
eftersom arten inte uppträdde i södra Sverige vid
denna tidpunkt.

C I o s s iana p olar i s,högnordisk pärlemorfj äril.
To, Lullehacorru I ex efter tre timmars sökande
16.7 (JCAS).

C I o s s i ana c har i c I e a, arktisk påirlemorfj äril.
To, Nissuntjårro, 1 ex 1.7 (BÅBS); Jiebrencorru
2 ex 14.l (JCAS).

Clossiana frigga, Friggas pärlemorfiäril. To,
Krokvik 4 ex pä myrarna 29.6 och ytterligarc 2

ex 30.6 (Glenn Karlsson & HEYS). Lu, Jokk-
mokk, Kobdalis 2 ex 28.6 (JCAS).

Clo s siana improba, dvärgpärlemorfjäril. To,
Njulla ca 30 ex observerude 1.1 (Glenn Karlsson
& HEYS).
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Fig 2. Hane av Psychophora sabinii uppe på den heh
kala toppen av To, Tj uonatjåkka ( I 19 5 möh) I .7 I 999.
Foto: Nils Ryrholm.

A male of Psychophora sabinii on the barren hill of
Tjuon,trjåkka t l1S5 m) L7.

Oeneis norna, gulbrun gräsfjäril. To, Abisko
vanlig på fjällheden norr om Nissunsnokke
25.6-2.1 (Glenn Karlsson, JCAS, HEYS, KJCS,
KJKS, RYRS).

Oeneis bore, grägul gräsfjäril. To, Nissun-
snokke, på och nedanför, 3 ex 28-30.6 (KJCS,
KJKS,RYRS).

Erebia dlsrz, Disas gräsfjäril. To, Rautas 3 ex
27.6 (JCAS); Krokvik 5 ex sågs pämyrarna29.6
och ytterligare 3 ex 30.6 (Glenn Karlsson &
HEYS); Kalixfors 4 ex 30.6 (Glenn Karlsson &
HEYS).

Albulina o rb it ulus, fiällvickerblåvinge. Hr,
Bruksvallarna vanlig vid Ljusnans strand 14.7
(FZMS).

Thyatira batis, fläckig hallonspinnare. Hr.
Tänndalen. Skarvruet 1 ex 23.5-l6.J.Deltavar
den enda "sörlänningen" som hittade till västra
Härjedalen under hela säsongen (KJCS &
RYRS).

Xanthorhoe abrasaria, lapsk fältmätare. To,
Abisko I ex 13.1 (LKHS) och I ex 14.7 vid Pad-
dusieva (LKHS).

Baptria tibiale, trolldruvemätare. Se även
Palmqvists rapport över stortJärilsfynd i detta
nummer av ET.

Ent e p hr i a p o I at a, hö gnor di sk fältmätare. To,.
Njulla 1 ex 11 .l och I ex vid Paddusieva 18.7
(LKHS).

Entephria byssata, sidenglänsande fältmä-
tare. To, Borrasacohkka 2 ex 16.7 (JCAS);

Ficillficirilar i Sverige 1999

Fig 3 . Larv i nrist sista stadiet av Acerbia alpina. To,

Nissuntjårro 29.6 1999. Foto: Nils Ryrholm.

A Penultimate instar larvae of Acerbia alpina, To,
Nissuntjårro 29.6 I 999.

Njulla I ex l'/ .l (LKHS). Vid letandet efter lar-
ver av Acerbia alpina under stenar på Nissun-
tjårro hittades några dussin spräckliga mätarlar-
ver. Flertalet av dessa var parasiterade av steklar
(både från Braconidae och Ichneumonidae),
men i mitten av juli kläcktes 4 byssata och ett
antal steklar (KJCS, KJKS, RYRS).

Psychophora sabinii, polarfältmätare (Fig.
2).To,Nissuntjårro från ca 1050 meter och upp-
åt var arten frekvent, under den period Acerbia
alpina eftersöktes låg huvudflygningen på ca
1200 m (Glenn Karlsson, HEYS, KJCS, KJKS,
RYRS). Även i blockmarker på Vaimuoaivi den
30.6 och på Tjuonatjåkka l.J var arten utbredd
(KJCS, KJKS, RYRS).

Eupithecia venosata, glimmalmätare. Hr, Fu-
näsberget 2 ex l1 .1-20.8 (KJCS, RYRS).

Lycia pomonaria, äpplevintermätare. An,
Ramsele I ex6.4-29.5 (AEPS,ATTS).

P ar ar actia lapp onic a, Iapsk igelkottspinnare.
To,Abisko I ex26.6 (Glenn Karlsson & HEYS).

Acerbia alpina, nordisk igelkottspinnare
(Fig. 3). To, Nissuntjårro. Trots idogt letande av
många man under många dagar i från början per-
fekt väder hittades endast en ny kokong under
1999. Vid vändning av stenar hittades dock både
mindre och fullvuxna larver. (Glenn Karlsson,
BÅBS, GÖÖS, HEYS, KJCS, KJKS, RYRS).
Arlen eftersöktes även på Vaimuoaivi och Tjuo-
natjåkka, men hrir kunde inga motsvarande bio-
toper hittas. Uppenbarligen förekommer fjärilen
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endast på solexponerade, delvis grusiga block-
marker med rörligt markvatten (KJCS, KJKS,
RYRS). Se även Palmqvists rapport över storfjä-
rilsfynd i detta nummer av ET.

Holarctia puengeleri (fridolini), arktisk igel-
kottspinnare. To, Nissuntjårro I puppa och två
smålarver hittades vid letandet efter Acerbia al-
pina.Nedan för Nissunsnokke på de klassiska
markerna hittades 1 puppa den 2l .6 som kläck-
tes efter några dagar (KJCS, KJKS, RYRS).
Dessutom hittades några årsfiirska och några
äldre puppskal. Uppenbarligen är arten för när-
varande betydligt ovanligare än den var i början
av 1980-talet. Se även Palmqvists rapport över
storfjiirilsfynd i detta nummer av ET.

Phragmatobia fuliginosa, rostvinge. To,
Nissuntjårro I storl och mycket grått ex togs
uppe på "alpina markerna" 26.6 (Glenn Karls-
son & HEYS).

Syngr ap ha p arili s, högnordisk"t metallfl y.To,
Abisko, Paddusiera I ex 1.7 TBABS); Nissun-
tjårro, på de klassiska "cervini-markerna" norr
om/nedanför Nissunsnokke lockades 2 ex till
feromoner i en solglimt den 2.1 (KJCS, KJKS,
RYRS). Ytterligare ett lockades till feromon på

Njulla 17.7 (LKHS).
Hadena caesia, blågrått nejlikfly. Hr, Funäs-

dalen, Funäsberget 960 m, 1 ex 19.1- 21 .8

(KJCS & RYRS).
Hillia iris, nordiskt pilfly. Hr, Tänndalen,

Skarvruet 8 ex 11 .1 -20 .8 (KJCS & RYRS). Tro-
ligtvis hade ytterligare exemplar fångats om
fällorna hade fått verka ytterligare några veckor,
men precis som undre tidigare år minskar artens

numerär dramatiskt efter kalla somrar.
Sympistis zetterstedti,Zetterstedts hedfly. To,

Nissuntjårro, mycket fätalig 27.6-5.7 (Glenn
Karlsson, HEYS, KJCS, KJKS, RYRS); Borra-
sacohkka några ex 16.7; Tornehamn, Kratersjön
17.7 (LKHS).
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Polia richardsoni, Richardsons hedfly. To,
Vaimuoaivi 2 ex 30.6 i övrigt syntes inte denna
afi någon annanstans under helaAbiskovistelsen
25.6-10.1 (KJCS, KJKS, RYRS).

Xestia lyngei, fjällhedfly. Relativt vanlig på i
stenskravlet på To, Nissuntjårro, men även på

Vaimuoaivi och Tjuonatjåkka (KJCS, KJKS,
RYRS); Njulla 1 ex l;/ (Glenn Karlsson &
HEYS).

Tack
Ett varmt tack till de strävsamma rapportörer som

möjliggjort denna sammanställning av ett magert re-

sultat från ett magert år.

Rapportörer
AEPS = Peder Andr6n, ATTS = Ulla Britt Andr6n,
gÅgS = Bengt Å. Bengtsson, FZMS = Mats Franzon,
GÖÖS = Östen Gröning, HEYS - Benny Henriksson,
JCAS = Anders Jacobsson, KJCS = Clas Källander,
KJKS = Karl Käl1ander, KPOS = Per-Olof Kall, LJRS

= Jesper Lind, LKHS = Hans Lindmark, NAFS= Alf
Nilsson, RYRS = Nils Ryrholm.
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