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The series of annual compilations of remarkable records of Microlepidoptera is continued 
for the 36th year. As in the last years the weather was warmer than normal. The winter was 
mild and almost without snow in southern Sweden but ending in a cold spell in March and 
followed by a long dry period. The summer was not very warm. Instead summer tempera-
tures lasted throughout the autumn into October. Why collectors reported low results is 
difficult to explain. Possibly the late winter spell followed by drought and low populations 
in previous years contributed. Leafmines were still sparse like in the last years. Only very 
few immigrants appeared during the autumn. Four species new to Sweden were found: In-
curvaria species, Elachista deriventa Kaila & Mutanen 2008, Elachista lugdunensis Frey 
1859 and Epiphyas postvittana (Walker 1863), the last one obviously imported recently 
but probably becoming resident. At present 1713 species of Microlepidoptera are recorded 
from Sweden.

I. Svensson, Vivedalsvägen 10, Österslöv, SE-291 94 Kristianstad, Sweden.

landskapsfynd. Auktorsnamnen utelämnas här.
Ännu ett onormalt varmt år. I Österslöv kom 

det första tunna snötäcket för vintern först den 
andra januari och en igelkott var ute och nosade 
i trädgården den 27, som också var endast den 
andra soliga dagen på hela vintern. Den 12 fe-
bruari blommade snödroppe, krokus, tibast och 
hassel. Men mars kom med den första och enda 
riktiga vinterknäppen med kortvariga tunna snö-
täcken 18 och 24 och däremellan flera grader 
kallt den 20. Troligen var det tidigare mildväd-
ret i kombination med den sena kylan inte så bra 
för fjärilarnas övervintring. Det var inte gott om 
vårfjärilar. Och fastän 10 maj kom med ordentlig 
värme, +25° lite varstans i Sydsverige och mer 
än +30° den 1 juni i Falun och Hudiksvall, ville 
det sig inte riktigt. En orsak var kanske den lång-
variga och utbredda torkan. Under högsommaren 
juli-augusti uteblev i stället värmen mestadels 
och kanske därmed också fjärilarna. I norra Sve-
rige var det dock oväntat god flygning i augusti. 
Hösten blev mild, men det var sparsamt med mi-

Inledning
Detta är den 36:e årsrapporten om anmärknings-
värda småfjärilfynd i Sverige. Liksom förut be-
handlas i ett särskilt avsnitt sådana arter som är 
särskilt intressanta. Det följs av sedvanligt avsnitt 
om immigration och ett avsnitt med fortsättning 
om aktuella lokaler. Förutom vetenskapliga 
namn används i dessa tre avsnitt även sven-
ska namn enligt Svensson & Palmqvist (1990). 
Berättelserna om de olika arterna grundas på in-
samlarnas egna uppgifter. I ett följande avsnitt 
förtecknas nya landskapsfynd, inklusive sådana 
från de första avsnitten. Insamlare anges här ge-
nom förkortningar enligt ZOO-TAX (Cederholm 
1978, 1991). Insamlingsår anges endast för fynd 
före 2008. En förteckning över insamlare följer 
därefter.

Rapporten bygger på senaste upplagan av fjä-
rilkatalogen (Svensson et al. 1994), med samma 
systematik och nomenklatur. Nu omnämnda 
arter uppdateras enligt nyare publikationer. Ka-
talogens numrering används i avsnittet om nya 
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nor och endast få immigranter visade sig, vil-
ket kan ha förorsakats av okända förhållanden 
i ursprungsländerna. Till slut kan dock fyra för 
Sverige nya småfjärilar rapporteras, innefattan-
de två nyutredda arter och en ny art utan namn: 
Incurvaria species, Elachista deriventa Kaila 
& Mutanen 2008, Elachista lugdunensis Frey 
1859 och Epiphyas postvittana (Walker 1863). 
Därmed uppgår antalet småfjärilarter i Sverige 
till 1713.

Ett varm tack till alla gamla trogna och nya 
rapportörer. Som vanligt bör rapporter för 2009 
lämnas till mig omedelbart efter trettondagen 
för att hinna publiceras före högsäsongen.
Intressantare arter
På Eivind Palms traditionella ”julemøde” i Føl-
lenslev i Danmark den 6 december 2008 visade 
Poul Szyska upp en liten mal som ingen i den för-
samlade ganska internationella expertisen kunde 
placera och ännu mindre namnge. Kanske är den 
i samma klass som förra årets Pelecystola fraudu-
lentella, skimmersvampmal. Fjärilen hade insam-
lats den 4.VII av Poul på den välkända lokalen i 
Krokvik en mil norr om Kiruna, där den flög upp 
kl 13 i solsken från en buske i myrkanten 40 m 
norr om den stora parkeringsplatsen. Den liknar i 
storlek och färg Atemelia torquatella, björkvessle-

mal, men har uppstående hår på huvudet och visar 
därmed på en primitivare ställning i systemet, föru-
tom att teckningen på de jämngrå framvingarna 
består av endast två ljusare motfläckar (Fig. 1). Ole 
Karsholt har med hjälp av genitalpreparat konstat-
erat att det rör sig om en sannolikt obeskriven In-
curvaria. Många är de som genom åren gått utmed 
samma buskridå som Poul och jag hade själv gjort 
det den 1 juli. Det tyder på att den lilla fjärilen på 
något sätt kan undgå oss. Exemplaret var så väl 
bibehållet att den troligen kläckts på platsen, kan-
ske samma dag som fångsten. Ska vi ge den det 
svenska namnet mysteriemal så länge, tills vi får 
fram ett vetenskapligt namn, vilket nog kan bli 
först när fler exemplar insamlats?

Nemapogon falstriella (Haas 1881), falster-
svampmal. Årets feromonfångst blev ganska miss-
lyckad, men Peter Koch-Schmidt hade turen få ett 
exemplar 27.VII på kvicksilverlampa i Ismantorp, 
en ny lokal för arten på Öland. Bengt Åke Bengts-
son fick en hona på lampa 7.VIII en km från Mats 
Lindeborgs fjolårslokal i Lenstad.

Infurcitinea albicomella (Stainton 1851), klipp-
lavmal, har det varit tyst om på senare år. Bengt 
Åke tog en hona på kvicksilverlampa i Småland, 
Fliseryd, Fårhagsberget 21.VII, så arten finns i alla 
fall kvar i landet.

Ochsenheimeria urella F.v.R. 1842, uroxehorn-
mal. Från högvuxna gräs längs järnvägen vid sta-
tionen Meselefors i Åsele lappmark skraphåvade 
jag både hane och hona 16.VIII, väl det nordligaste 
fyndet av arten i Sverige.

Lyonetia pulverulentella Zeller 1839, videvrid-
vingemal, ser sydliga fjärilsamlare inte så ofta, 
eftersom det är en nordlig fjäril som kläcks på 
hösten och övervintrar. På vår resa norrut letade 
Bengt Åke Bengtsson och jag efter minor samt ko-
konger och hittade sparsamt med sådana i bladen 
av grönvide (Salix phylicifolia) lite varstans. Mest 
fann vi dem i vägdiket vid Fuån i Åsarna i sydöstra 
Jämtland 14.VIII och Bengt lyckades också kläcka 
någon fjäril, medan mina inte ville utvecklas. De 
centimeterstora fläckminorna ses mest i övre delen 
av buskarna och nedanför ligger puppan i den för 
släktet karakteristiska utspända glesa väven på un-
dersidan av ett böjt blad

Elachista deriventa Kaila & Mutanen 2008. Ef-
ter att jag fann tre tidigare okända arter i släktet i 
norra Sverige sommaren 1975 (Svensson 1976) har 
jag förutspått att det skulle återstå fler nordiska att 
upptäcka. Så har också blivit fallet och nu tillkom-
mer ytterligare en i raden, denna gång beskriven 

Figur 1. Incurvaria species, föreslagen det svenska 
namnet mysteriemal. – Denna mystiska fjäril som 
ingen kan ge vetenskapligt namn åt, har insamlats 
av Paul Szyska 4 juli 2008 i Krokvik, Kiruna. Fram-
vingar i verkligheten glansigt jämngrå med små ljusa 
motfläckar. Vingbredd 12 mm. Foto: Geert Brovad.
Incurvaria species. This mysterious moth that no-
body can give a scientific name to, has been collected 
by Poul Szyska on 4th July 2008 at Krokvik, Kiruna. 
Forewings evenly glossy grey with small pale oppo-
site spots. Wing span 12 mm. 
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från Finland på exemplar från 2004 och senare, E. 
deriventa. Alltsedan vi på det första nordiska mi-
crolepidopterologmötet i Österslöv 14-18.4.1960 
till det sista i Ringebu i Norge 1988 (mer om dessa 
träffar i annat sammanhang) inte minst diskuterade 
Elachista har vi undrat över genitalvariationen hos 
E. elegans Frey 1859, piprörminerarmal, men vårt 
begränsade material gjorde att vi kom fram till att 
allt troligen var en och samma art. Att så inte är 
fallet har nu övertygande visats. Alltså inte helt 
oväntat förekommer den nya arten också i Sverige 
med ungefär lika stor utbredning som den gamla. 
Det hittills äldsta påträffade exemplaret är en hane 
insamlad av Malte Carlsson i Södermanland, En-

skede 3.6.1961. Men i min gamla samling i Lund 
fanns ett ännu äldre exemplar från Finland, enligt 
etiketten Fennia. Sa. Imatra 11.6.1957, Nybom 
leg. Fjärilen kan på väl bibehållna exemplar kän-
nas igen på att motfläckarna sitter något mer snett 
(Fig. 2). Hangenitalierna visar skillnader främst 
i aedeagus, som smalnar till en tredjedel av bas-
delen, mot mer jämtjock hos E. elegans, spetsen 
hälften av basen, uncuslober mer parallella (Fig. 
4). I hongenitalierna börjar ductus seminalis hos 
E. elegans med en bullformig ansvällning, som 
saknas hos den nya arten (Fig. 5). Tvillingarterna 
lever minerande på samma gräs, piprör (Calamag-
rostis arundinacea). Men E. deriventa minerar fär-

Figur 2. – a) Elachista deriventa Kaila & Mutanen 2008, föreslagen det svenska namnet tidig piprörminerar-
mal. Den nyutskilda arten har visat sig förekomma lite varstans i mellersta Sverige. Den känns lättast igen på 
den tidiga flygtiden och på att motfläckarna i framvingarna sitter något mer snett än på tvillingarten – b) E. 
elegans Frey 1859, som förekommer inom i stort sett samma område och som kan kallas sen piprörminerarmal. 
Foto: Ingvar Svensson.
a) Elachista deriventa. This species recently separated from E. elegans has been proved to occur in several 
places in central Sweden. It is most easily recognized by flying in June and the more oblique opposite spots in 
the forewings, while the sibling species – b) E. elegans flies in July.

a b

Figur 3. – a) Elachista lugdunensis Frey 1857, föreslagen det svenska namnet ljus vitspetsgräsminerarmal. 
Denna hane och det hittills enda svenska exemplaret har anträffats på södra Gotland långt norr om närmaste 
kända lokaler i Sydtyskland. Fjärilen skiljer sig genom ljusa och närmast teckningslösa framvingar från – b) E. 
bedellella, som har mörkgrå framvingar med två ljusa tvärband. Foto: Ingvar Svensson.
– a) E. lugdunensis. This male has been found on southern Gotland in Sweden far north of the known localities 
in south Germany. The moth is separated by pale forewings almost without markings from – b) E. bedellella, 
which has dark grey forewings with two pale fascia.

a b
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digt på hösten och flyger i juni, medan E. elegans 
fortsätter att minera på våren och flyger i juli till 
in i augusti. Flygtiden är ett gott artkännetecken. 
Eftersom tidigare uppgifter för elegans kan avse 
deriventa, bör alla landskapsuppgifter rapporteras 
på nytt. På Gotland synes E. elegans leva på pig-
grör (C. varia), om det inte rör sig om ännu en ny 

art, som i så fall är ännu svårare att urskilja. Den 
nya arten kan förslagsvis kallas tidig piprörmi-
nerarmal och före den gamla kan då fogas sen.

Elachista lugdunensis Frey 1857. Den 
24.VI.1996 skrapade jag upp en liten (vingbredd 7 
mm) ljus enfärgad mal (hane) från kanten av en vät 
på alvaret i öster i Sundre på Gotland. Genitalun-
dersökning visade stor likhet med grå vitspetsmi-
nerarmal (E. bedellella (Sircom 1848)), som dock 
är mörkgrå och har framvingar med två tydliga 
ljusa tvärband. Dessa två taxa hade synonymise-
rats, vilket jag hade svårt att förlika mig med, och 
vid senare besök på platsen gjorde jag misslyckade 
försök att få tag i fler, så djuret blev placerat bland 
mina UFOs. Nu har emellertid Lauri Kaila (2007) 
utrett artkomplexet och återupprättat lugdunensis 
som art. Fjärilen kan ha svaga ljusa tvärlinjer i 
framvingarna, men grundfärgen är alltid ljust grå-
aktig mot mörkare grå hos bedellella (Fig. 3). Ge-
nitalskillnaderna är små men ändå tydliga (Fig. 6 
hane). I hongenitalierna saknar bedellella signum 
och har kortare ductus än bursa, medan lugdunen-
sis har tydligt taggigt signum och mycket längre 
ductus än bursa. Näringsväxten för lugdunensis 
är okänd, men larven kan minera bladen av något 
vanligt gräs. Arten är sydvästlig i Europa och när-
maste angivna förekomst är i Sydtyskland. Dock 
tror jag att den är bofast på Gotland, fast den kan 
vara svår att få fram. Kanske har fjärilen hos oss 
liksom bedellella en utdragen flygtid i juni-juli. 
Förslagsvis kan arten kallas ljus vitspetsgräsmi-
nerarmal.

Figur 4. hangenitalier. – a) Elachista deriventa har nästan parallella uncusflikar och starkare avsmalnande 
aedeagus till skillnad mot – b) E. elegans med vinklade flikar och mer jämtjock aedeagus.
Male genitalia – a) E. deriventa has almost parallel uncus lobes and more strongly tapering aedeagus than – b) 
E. elegans with angled lobes and more equally thick asedeagus.

a b

Figur 5. Hongenitalier. – a) Elachista deriventa har 
de till antalet variabla tänderna i ductus bursae ord-
nade i två rader och vanligen mer trekantigt signum 
än – b) E. elegans med oregelbundet spridda tänder 
och mer jämnbrett signum.
Female genitalia – a) E. deriventa has the to the 
number variable teeth in ductus bursae arranged in 
two rows and usually more triangular signum than – 
b) E. elegans with more irregular scattered teeth and 
a more evenly broad signum.

a b
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Coleophora cornutella (H-S 1861), mossesäck-
mal, är en uppenbarligen svårfunnen art, eftersom 
så få exemplar anträffats i landet. Kanske blir den 
nu lättare att få tag i på den nya lokal vid Höllick på 
Hornslandet i Hälsingland som Göran Palmqvist 
rapporterar och som han tillsammans med Håkan 
Elmquist och Nikolay Savenkov fann den 24-26.
VI. Fjärilen förekom särskilt talrikt i anslutning 
till pors (Myrica gale) på myrarna vid en liten sjö 
Vågen. Även Buckleria paludum (Zeller 1839), si-
leshårfjädermott, fanns där.

Coleophora sylvaticella Wood 1892, parkfryle-
säckmal, som Jan Å. Jonasson fann ny för Sverige 
i fjor (Svensson 2008), flög i år 28.V på samma 
lokal, Vg. Askim, Billdals park, i överväldigande 
mängd över värdväxten.

Scythris noricella (Zeller 1843), grå rallar-
roskorthuvudmal. På Bengt Åke Bengtssons och 
min gemensamma resa mot Lappland stannade vi 
15.VIII till vid en skogsbilväg och ett stort hygge 
3 km norr om Hoting och där uppdagade Bengt en 
rik population av denna art. Fjärilarna kunde slag-
håvas från blomställningarna av rallarros (Cha-
maenerion angustifolia) i eftermiddagens solsken 
tillsammans med den mindre och mörkare, vanliga 
S. inspersella, svart rallarroskorthuvudmal. På 
samma sätt fann vi dem men mer sporadiskt på an-

dra hyggen under vår fortsatta resa norrut. På ett 
hygge vid Ruokojärvi söder om Pajala 22.VIII på-
träffades endast den mindre arten. Kanske var det 
redan för sent för den större, eller hade den redan 
gömt sig i det sista solskenet för dagen.

Monochroa saltenella Benander 1945, fjäll-
ängssyredystermal, rapporterar Clas Källander och 
Nils Ryrholm från Hr. Skarvruets fjällhotell två 
exemplar 23.VI-3.IX, första fynden sedan 1995. 
De anser att arten uppenbarligen håller på att för-
svinna, när landskapet växer igen.

Choreutis diana (Hübner 1822), björkgnidmal, 
kan norrut i landet lätt skraphåvas från blommor 
av renfana (Tanacetum vulgare). Exempelvis fanns 
den 22.VIII rikligt i Ruokojärvi söder om Pajala.

Archips betulana (Hübner 1787), porssom-
marvecklare, har Nils Ryrholm tillsammans med 
Ronny Lindman tagit tre exemplar av 10.VII på 
Mästocka skjutfält i Halland. Man kan fråga sig 
varför fjärilen ses så sällan. Längs Västkusten är 
det ingen brist på värdväxten.

Epiphyas postvittana (Walker 1863) är en veck-
lare som hör hemma i Australien, där den blivit 
skadedjur på äppelträd. Därifrån har den spritt 
sig till Nya Zeeland, Nya Caledonien och Hawaii. 
1936 upptäcktes den som bofast i södra England 
(Bradley et al. 1973) och är numera spridd upp till 
Skottland och även till Irland och anses ha blivit ett 
skadedjur. Den är inte uppgiven för Europa i öv-
rigt. Från Patrick Sjöberg på växtskyddet i Alnarp 
fick jag på senhösten en fjäril för bestämning som 
kläckts från en försöksodling med Citrus, där pup-
por förekommit i början av augusti och insamlats 
av Hartmut Schüfflar. Den var inte uppspänd och 
inte mycket syntes av vingteckningen, men geni-
talpreparat visade att det var en hona av den knap-
past väntade E. postvittana. Citrusplantorna hade 
importerats från en plantskola i Danmark, som i 
sin tur fått dem från Italien 2007. Om fjärilen följt 
med plantorna kan arten vara etablerad både i Ita-
lien och Danmark. Den kan även härröra från ett 
drivhus alldeles intill, där också angrepp av fjärils-
larver förekommit. Framtiden får utvisa om fjäri-
len lyckas hålla sig kvar, fast man kan vänta sig 
bekämpningsåtgärder från växtskyddet. Den stora 
och variabla vecklaren, vingbredd 16-25 mm kan 
i färg och vingteckning (Fig. 7) likna den normalt 
mindre Clepsis consimilana, fållad snedbandveck-
lare, men hanen saknar costalfåll och genitalierna 
(Fig. 8) är klart olika. Larven är polyfag och före-
kommer i England i juni-juli och september-april. 
Fjärilen flyger i två överlappande generationer i 

Figur 6. hangenitalier – a) Elachista lugdunensis, 
det första svenska exemplaret har nästan hälften så 
breda juxtalober men längre cornutus utan tydlig 
basplatta jämfört med – b) E. bedellella.
Male genitalia – a) Elachista lugdunensis, the first 
Swedish specimen has almost half as wide juxta lobes 
but longer cornutus without marked basal plate com-
pared with – b) E. bedellella.

a b
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maj-oktober. Som svenskt namn föreslås austra-
lienvecklare.

Acleris kochiella (Goeze 1783), almvårveck-
lare, rapporterades ny för landet i fjor av Håkan 
Elmquist. Han har i år efter en del letande fått tag 
i en hane 30.IV, som bekräftar att den är bofast på 
lokalen. Fjärilen var ett väldigt ljust exemplar, för-
modligen blekt av övervintringen.

Cnephasia alticolana (HS 1851), alvargråveck-
lare, som jag för några år sedan anmälde ny för 
Sverige (Svensson 2002), befanns efter korrespon-
dens med Willi Sauter vara felbestämd och skall 

strykas från Sverige. Se även Svensson (2005) och 
Nordens Vecklare (Svensson 2006).

Ancylis obtusana (Haworth 1811), 
trubbsikelvecklare, uppges leva som larv på 
brakved (Frangula alnus) och björnbär (Rubus 
fruticosus). Den 22.IX.07 råkade jag se två blad 
av humleblomster (Geum rivale) med veck mitt 
på ovansidan med okänd larv. Till min förvåning 
kläcktes våren efter en fjäril av denna art. I slu-
tet av september i år försökte jag utan framgång 
leta efter fler sådana blad på lokalen i en alskog 
på östra sidan av Väjlasjön i Skåne. Inte heller 
på brakved eller björnbär hittades några veckade 
blad. Fjärilen har tydligen en fåtalig population, 
som kanske minskat än mer i samband med årets 
generella nergång.

Ancylis kenneli Kuznetsov 1962, östlig 
sikelvecklare, som anträffades ny för landet 2007, 
återfann Jan-Olov Björklund på lokalen i nordöstra 
Uppland, där han efter en del jobb lyckades håva 2 
exemplar från älgört (Filipendula ulmaria) 15.VI 
på dagen.

Eucosma scorzonerana (Benander 1942), svin-
rotvecklare, har Per Sjökvist återfunnit på fast-
landet men inte i Garphyttan utan på en ny lokal, 
Älvhyttan i Viker i Västmanland, ca 15 exemplar 
1-3.VI. Ännu har ingen lyckats säkert fastställa 
näringsväxten trots åtskilliga försök. Fjärilen 
verkar ha försvunnit från Öland, typlokalen.

Gravitarmata margarotana (Heinemann 1863), 
silvergrankottvecklare, gör väl inte riktigt skäl för 
det svenska namnet, för här lever den sannolikt på 
tall. Det andra svenska exemplaret, nu en hona, 

Figur 7. Epiphyas postvittana. Denna mycket variabla australiska art som sedan 1936 spritt sig på de Brit-
tiska öarna men inte till övriga Europa, kan nu ha fått fotfäste i Alnarp i Skåne, där angrepp konstaterats i en 
nyanlagd Citrus-plantage. – a) Hane, ofta med liknande vingteckning som – b) Hona. Foto: Ingvar Svensson.
The Australian Tortricid moth Epiphyas postvittana has been found in Alnarp in southern Sweden in a citrus 
plantation: – a) male, – b) female.

a b

Figur 8. Epiphyas postvitta-
na, genitalier. – a) Hane, – b) 
Hona, från det första svenska 
exemplaret.
Epiphyas postvittana, Geni-
talia. – a) Male. – b) Female, 
from the first Swedish speci-
men.

a b
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kom till min lampa i en äldre talldunge i östra delen 
av Ystads sandskog på Skånes sydkust 4.V.

Cydia amplana (Hübner 1799), tegelfärgad 
ekollonvecklare, är förmodligen bofast på Sand-
hammaren i Skåne. Hans Karlsson fick ett exem-
plar på lampa i Hagestad 7.VIII. En mycket varm 
kväll, 20 grader. Arten har troligen en liten popula-
tion här. På senare år har det tagits en hel del av 
arten i Danmark.

Oncocera semirubella (Scopoli 1763), käring-
tandmott, rapporterar Anders Ohlsson från Frise-
boda 14.VII och Maglehem 26.VII i Skåne. Pe-
ter Koch-Schmidt har den från Öland, Ismantorp 
27.VII och Degerhamn 31.VII. Fjärilen är nog nu 
bofast lite varstans där näringsväxten förekommer. 
Under senare varma årtionden har arten etablerat 
sig i östra Svealand och förekommer nu på många 
torra miljöer särskilt i kustnära områden.

Nephopterix angustella (Hübner 1796), ben-
vedsmal, rapporteras från många lokaler på Öland, 
där den uppenbarligen håller ställningarna. Den 
verkar även etablera sig på Gotland, där Clas & 
Karl Källander och Nils Ryrholm fått 2 exemplar i 
Hamra och ett exemplar i Sundre, även om närings-
växten endast växer lokalt där. Verkar inte ha fått 
fotfäste annanstans, även om Mats Lindeborg tagit 
den ny för Småland i Kalmar 4.VI.07 och Jan-Olof 
Ördén ett exemplar i Sk. Simrishamn 10.IX.

Loxostege turbidalis (Treitschke 1829), fält-
malörtsmott. Jan-Olof Ördén rapporterar ett exem-
plar från Sk. Borrbystrand 1-6.VII.

Anania verbascalis (D&S 1775), kungsljus-
mott, anser Clas Källander och Nils Ryrholm vid 
det här laget bofast i landet med följande fynd som 
representanter för lokala förekomster: Go. Hamra 
tre exemplar 27.VII-23.VIII, Go. Sundre två exem-
plar 27.VII-22.VIII, Sk. Ö.Hoby 5 exemplar 6.VII-
6.VIII. Per-EricBetzholtz har tagit ett exemplar på 
Utlängan i Blekinge 25.VI-14.VII samt i Näsby på 
Öland 25.VIII-14.IX, Hans Karlsson ett exemplar i 
Sk. Hagestad 7.VIII och 6 exemplar på Öl. Gårdby, 
Dörby, Albrunna 3.VIII-13.IX och Jan-Olof Ördén 
totalt 12 exemplar i Sk. Simrishamn-Kabusa 2.VI-
7.IX.

Diasemia reticularis Hübner 1825, bokstavs-
mott, finns kvar på lokalen i Åträsk i Norrbotten. 
Benny Henriksson och flera andra samlare hade 
50-talet observationer 10.VII.

Extragenerationsdjur
Inga extragenerationsdjur har rapporterats, vilket 
dock inte utesluter att sådana förekommit.

Immigration 
Årets immigration blev mager och ännu sämre än 
2007. Naturligtvis visade sig återigen ingen im-
migrant hemma hos mig i Österslöv, alltså inte 
ens nattflymott (Nomophila noctuella). Andra har 
dock sett arten, närmast 5 km bort i Balsby, där 
Bo Olsson fick ett exemplar 8.IX. På sydkusten 
har Jan-Olof Ördén tagit totalt 5 exemplar på 
sträckan Kabusa-Borrbystrand 11.VIII-16.IX samt 
Clas Källander och Nils Ryrholm ett exemplar vid 
Spraggehusen 24-31.VIII. Per-Eric Betzholtz rap-
porterar ett exemplar från vardera Bl. Utlängan 
14.VIII-3.IX och Öl. Solberga 7-24.VIII. 

Figur 9. Grytsjön. Utsikt längs den nerlagda järn-
vägen med många goda lampplatser på och omkring 
järnvägsbanken. Här fångades 10 juli 2007 den unika 
honan av skimmersvampmalen, Perecystola fraudu-
lentella och även många andra rara fjärilar förekom-
mer inom området. Foto Nils Ryrholm.
Grytsjön. View along the abandoned railway with 
a number of good lamp positions. Here the unique 
female of Perecystola fraudulentella was captured 
on 10th July 2007 and also many other rare moths 
occur in the area.
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Även vandrarängsmott (Udea ferrugalis) har 
uppträtt särdeles sparsamt. Ett exemplar rap-
porteras av Jan-Olof Ördén från Sk. Borrby-
strand 5-11.XI och likaså ett exemplar från Go. 
Hamra 27.VII-23.VIII (KJCS, KJKS, RYRS). 

Clas Källander fortsätter att bevaka kål-
malen (Plutella xylostella), men trots en varm 
vår med tidig sommarvärme gick nästan hela 
maj utan att han observerade den första. Hel-
gen 23-25 maj var han på Sudret på Gotland för 
årets första fällvittjning. Den 23 visade sig årets 
första kålmal följt av ytterligare två de följande 
dagarna. När han måndagen den 26 återvände 
till Uppsala, Husbyborg, hade kålmalen hunnit 
före, ett exemplar natten 26-27, följt av enstaka 
djur de följande dygnen. Årets kålmalar verkade 
ha kommit på bred front, men i små mängder. 
Resten av sommaren fortsatte i samma stil, ens-
taka spridda kålmalar och inga distinkta migra-
tioner. Natten 25-26.VII visade sig 14 kålmalar 
vid Kättelviken på Gotland. Mer kålmalar än så 
blev det aldrig. Benny Henriksson hade emel-
lertid en supertidig kålmal inomhus hemma hos 
sig i Rödeby 13.I.

Inga fler immigranter har rapporterats.

Aktuella lokaler
Den klassiska lokalen Grytsjön, där andra 
världsexemplaret av skimmersvampmalen (Per-
cystola fraudulentella) togs förra året (Svens-
son 2008, Lindeborg & Bengtsson 2009), har 
naturligtvis fått en hel besök under 2008. Själv 
sökte jag förgäves fjärilen med lampfångst i ett 
gammalt aspbestånd och avsyning av trädstam-
mar natten den 24 juni, vilket kanske var för 
sent, men andra hade varit där tidigare med sam-
ma resultat. Ingen tvivlar väl ändå på att arten 
hör hemma där i detta starkt blockiga skogsom-
råde med bl.a. en hel del gammal asp. Mycket 
annat finns dock att hitta. Omkring mitten av 
juni kan man från små bestånd av backvicker 
(Vicia cassubica) skrapa upp backvickermal 
(Xystophora carchariella), som håller till på ett 
begränsat område i östra Småland. Lättast hittar 
man den dock på nästa lokal, Valåkra. Ibland får 
man vid lampfångst i juli exemplar av den säll-
synta blandskogsförnamalen (Holcocera perfu-
gella, som man numera vill kalla segnella). Sent 
på hösten i oktober kommer enstaka exemplar 
av mindre aspvårvecklare (Acleris obtusana) 

till lampan, men den kan också sparkas ut från 
småaspar på dagen). Mycket annat finns här, inte 
minst storfjärilar som rysk högstjärt (Pygaera 
timon). Ett stort område är numera naturreser-
vat men utan insamlingsförbud och kan nås över 
en skogsbilväg 5 km rakt norrut från kyrkan i 
Bäckebo vid väg 125 tills vägen tvärar en ner-
lagd järnväg , där upplysningstavla står (Fig. 9). 
Den gamla järnvägsbanken lämpar sig bra för 
uppställning av lampor. 

Åslandskapet vid Valåkra norr om Emån i 
Högsby är en annorlunda lokal som också bju-
dit på för landet nya arter. Här tog Ole Karsholt 
5.VI.82 en hane av den för Norden nya dvärg-
säckmalen (Coleophora paradrymidis) på den 
nord-sydgående åsen (Fig. 10) ½ km väster om 
byn (Svensson 1985). Ett slitet exemplar togs 
på samma ås av Bengt Åke Bengtsson 9.VI.86 
och själv lyckades jag efter en hel del försök i 
Valåkra få tag i en hane i Långemåla 2 mil mot 
söder 28.V.88. Sen har ingen sett till arten, men 
förhoppningsvis finns den kvar. Det gör utan 
tvivel backvialvecklaren (Cydia gemmiferana), 
som jag fick på ljus 20.V.81 på sandbacken nå-
got längre västerut (Svensson 1982). Den flyger 
ofta mot kvällen omkring 1 juni i antal över 
näringsväxten backvial (Lathyrus montanus) 
vid foten av backarna. Den är numera känd upp 
till södra Östergötland men annars ingenstans 
i Norden. I början av juni kan man skraphåva 
backvickermal (Xystophora carchariella) från 
backvickerstånd (Vicia cassubica), som växer 
spritt på backsluttningarna, en annan art som är 
känd bara från östra Småland i Norden. På top-
pen av åsen fick jag 11.VII.73 på ljus en hane av 
dvärgtallvecklare (Retinia piniana) (Svensson 
1974), som senare påträffats i landet i enstaka 
exemplar i Uppland och Dalarna. Den är säkert 
mer spridd, men flyger förmodligen högt kring 
talltoppar. Men det finns också andra intressanta 
insekter i Valåkra. Den 13-14.VII.68 hittade jag 
i en kraftledningsgata nära fotbollsplanen de 
första beläggsexemplaren i landet av spindel-
örtskinnbaggen (Canthophorus impressus, tidi-
gare kallad Sehirus dubius). Både fullvuxna och 
halvvuxna exemplar satt i mängd på värdväxten 
spindelört (Thesium alpinum). En bra parke-
ringsplats finns på fotbollsplanen, dit man kom-
mer på en markväg sydvästut från Valåkra by 
ca en km med en smal och brant avstickare rakt 
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norrut till fotbollsplanen i tallskogen. Valåkra by 
når man på en bilväg västerut från väg 34 ett par 
km norr om Högsby.

Kalkstensbrottet i Stora Vika en mil nordväst 
om Nynäshamn har Göran Palmqvist intresserat 
sig för särskilt. Han berättar om detta att det är 
en av Stockholmstraktens mest intressanta fjä-
rilslokaler. I St Vika bedrevs brytning av urkalk-
sten mellan 1949 och 1981 med som mest 600 
000 ton per år. Dessa aktiviteter öppnade upp 
området, skapade grusslänter och platåer med 
grus på kalkhällmarker. Den stora avfallstippen 
bildade en kalkrik ruderatmark med inslag av 
många kalkgynnade växter. Lera som behövdes 
till kalkbränningen skapade flera dammar runt 
kalkstensbrottet. Växtligheten med för fjärilar 
intressanta värdväxter som kattfot, kärleksört, 
tjärblomster, backglim, kungsljus, käringtand, 
backvial (Antennaria dioica, Sedum telephium, 
Lychnis dioica, Silene nutans, Verbascum thap-
sus, Lotus corniculatus, Lathyrus montanus) och 
i denna del av landet blåeld och säfferot (Echium 
vulgare, Seseli libanothis) ger förutsättningar 
för en stor mångfald av fjärilar. I området har 25 
rödlistade arter påträffats, bl.a. apollofjäril (Par-
nassius apollo, enda lokalen i Stockholms län), 
kungsfjädermott (Merrifieldia baliodactylus), 
kattfotfjädermott (Platyptilia tesseradactyla), 
almbarkvecklare (Cydia leguminana), sälg-
brokmal (Chrysoclista lathamella), kilstreckad 
rölleksäckmal (Coleophora partitella), lever-
plattmal (Levipalpus hepatariella) och svartbrä-
kenmal (Psychoides verhuella). Mer än 100 na-
turvårdsintressanta arter finns där. Upphörandet 
av brytningen och så småningom igenväxning 
av de fina kalkhällmarkerna med främst tall har 
nu hejdats genom naturvårdsinsatser som årliga 
röjningar i Nynäshamns naturskyddsförenings 
regi och en större röjning 2007 utförd av Nynäs-
hamns kommun följd av en botanisk inventering 
för att följa hur växtligheten svarar på detta och 
en fjärilsinventering. Runt kalkstensbrottet har 
anlagts en fjärils- och kulturstig med informa-
tiva tavlor om växter, fjärilar och kultur som 
blivit mycket uppskattad (Fig.11). Mer informa-
tion om fjärils- och den botaniska inventeringen 
finns på http://www.naturskyddsforeningen.se/
kretsar-lan/stockholm/nynashamn/vara-projekt/

Jan-Olov Björklunds nyförvärvade gård Väs-
ternäs drygt en halvmil norr om Hallstavik i 

Uppland verkar kunna bli en ny klassisk fjäril-
lokal. Han har där redan funnit rariteterna kils-
treckad rölleksäckmal (Coleophora partitella), 
vitribbad mållsäckmal (C. jaernaensis), hylsnej-
likesäckmal (C. adelogrammella), sälgbrokmal 
(Chrysoclista lathamella), gulfläckbladkantmal 
(Teleiodes flavimaculella), körsbärsbuskpalp-
mal (Anarsia lineatella) och sällsynt björksol-
vecklare (Pammene insulana).

Gamla helst ovårdade järnvägsområden kan 
vara intressanta insektlokaler. En sådan är Mese-
lefors station på inlandsbanan. Här fanns 16.VIII 
bl.a. ovan nämnda uroxemal (Ochsenheimeria 
urella), grå rallarroskorthuvudmal (Scythris no-
ricella) och björkgnidmal (Choreutis diana).

På mossen nordost om Paksuniemi en ½ 
mil från Jukkasjärvi på vägen mot Esrange tog 
Bengt Åke Bengtsson 7.VII.2004 en hane av 
pärlfläcksvecklare (Clepsis nybomi), det 10:e 
exemplaret i världen följt av det 11:e en hona 
i Härjedalen 9.VII (Svensson 2005). Vi var ett 
helt gäng där först den 1.VII och sedan den 
7.VII fyra år senare för att försöka fånga fler, 
men det hjälpte inte. Tidigt på kvällen vid det 
senare tillfället såg jag en lagom stor mörk fjäril 
komma flygande med en lustig småhoppig flykt 
men gubben hann inte upp denna misstänkta ny-
bomi. Det hände under kraftledningen ca ½ km 
norr om vägen, där den lågvuxna sumpskogen 
började övergå i mer öppen myr (Fig. 12). Den 
kan ha kommit från den äldre tallskogen på fast-
marken ovanför. Kanske letar vi på fel biotop – 
sådan skog brukar man inte ägna särskilt mycket 
uppmärksamhet. Det flög överhuvud mycket få 
fjärilar, men Göran Palmqvist fick i alla fall 
kärrspireblomvecklare (Phalonidia minimana) 
ny för Torne lappmark.

Nya landskapsfynd 
6. Eriocrania (Dyseriocrania) subpurpurella. Gä (KJCS).
7. E. (Heringocrania) chrysolepidella. Bo (JOJS-PHNS 07).
112. Heliozela resplendella. Ån (mina BÅBS).
142a. Incurvaria species. To (SZPD).
186. Myrmecozela ochraceella. Jä (JOJS). I Nationalnyck-

eln felaktigt Jä i stället för Hr.
207. Archinemapogon yildizae. Pi (BEFS).
210. Triaxomera fulvimitrella. Bo (PHNS).
219. Trichophaga tapetzella. Sm (WLES 35 genom LTSS).
236. Caloptilia suberinella. Ha (RYRS).
271. Phyllonorycter roboris. Sö (PGAS).
279. P. spinicolella. Bo (JOJS).
313. P. geniculella. Vg (mina BÅBS).
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316b. Cameraria ohridella. Go (mina LÖÅS), Bo (PHNS).
351. Argyresthia trifasciata. Öl (mina BÅBS), Up (HHLS).
358. A. retinella. Ly (BÅBS).
371. Yponomeuta malinellus. Me (PGAS).
372. Y. cagnagella. Ha (LNYS 06).
381. Zelleria hepariella. Gä (KJCS).
396. Prays fraxinella. Me (GFJS 04).
414. Ypsolopha scabrella. Me (GFJS 06).
427. Acrolepia autumnitella. Sm (BÅBS).
429. Ochsenheimeria urella. Ås (SVNS).
452. Semioscopis strigulana. Ha (LNYS 00).
455. Enicostoma lobella. Go (KJCS, RYRS).
459. Depressaria daucella. GS (FAZS).
460. D. ultimella. Up (BJOS).
468. D. sordidatella (weirella). Pi (FRKS).
469. D. emeritella. Hs (SVNS).
491. Agonopterix conterminella. Pi (BÅBS, SVNS).
517. Ethmia bipunctella. GS (FAZS).
540. Carcina quercana. GS (FAZS).
565. Elachista elegans. Sm (BJOS 95, BÅBS 06), Go (SVNS 

60, PGAS 79, BJOS 93), Ög (SVNS 97), Sö (PGAS 84), 
Up (BJOS 88), Vs BJOS 01), Gä (BJOS 99).

565a. E. deriventa. Ög (SVNS 70), Nä (SVNS 76), Sö 
(CSNS 61, PGAS 78), Up (HHLS 78), BJOS 00), Vr 
(SVNS 68), Gä (SVNS 79).

568. E. bifasciella. Vg (JOJS).
569. E. nobilella. To (SVNS).
583. E. argentella. Vr (PENS).
599. E. bedellella. Vr (PENS).
599a. E. lugdunensis. Go (SVNS 96).
613. E. consortella. Sm (LTSS).
618. Coleophora gryphipennella. Vr (PENS).
620. C. limosipennella. Vg (JOJS 80).
624. C. badiipennella. Sö (PGAS).
632a. C. cornutella. Hs (PGAS).
640. C. plumbella. Jä (JOJS).
648. C. orbitella. Bo (JOJS-PHNS 07).
651. C. potentillae. Lu (SVNS).
654. C. trifolii. Bo (JOJS 00).
693. C. caespititiella. Vg (JOJS 07).
711. C. scabrida. Gä (KJCS, KJKS, RYRS).
734. C. dianthi. Öl (BÅBS).
735. C. nutantella. Up (B JOS, KJCS).
739. C. saponariella. Ha (LNYS).

Figur 10. Valåkra. På sluttningarna förekommer exempelvis backvialvecklaren, Cydia gemmiferana och på 
denna grusås har två av de tre nordiska exemplaren av dvärgsäckmalen, Coleophora paradrymidis anträffats. 
Foto Nils Ryrholm.
Valåkra. On the slopes occurs e.g. Cydia gemmiferana and on this gravel ridge two of the three Nordic speci-
mens of Coleophora paradrymidis have been found.
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759. Mompha complexa. Dr, Ån (mina BÅBS, SVNS), Ås, 
Ly (mina SVNS), Lu (mina BÅBS).

767. M. sturnipennella (nodicolella). GS (FAZS), Ly 
(SVNS).

769. M. epilobiella. Nä (JASS 07).
770. Pancalia leuwenhoekella. Vr (PENS).
782. Scythris potentillella. Bo (JOJS, PHNS, RYRS 06)
787. S. inspersella. Ås (SVNS), Ly (BÅBS, SVNS), Pi 

(BÅBS).
788. S. noricella. Ån, Ås, Ly (BÅBS, SVNS).
801. Metzneria lappella. Hs (SVNS).
830. Monochroa arundinetella. Sm (BÅBS).
836. Chrysoesthia sexguttella. Vr (PENS), Hs (SVNS).
852. Teleiodes vulgella. Vr (PENS).
857. T. proximella. Pi (SVNS).
871. Bryotropha umbrosella. GS (FAZS).
968. Syncopacma sangiella. Go (PGAS 07).
977. Anacampsis populella. Ås (SVNS).
983. Pexicopia malvella. Hs (GFJS 05).
987. Hypatima rhomboidella. GS (FAZS).
1005. Pandemis corylana. Gä (KJCS).
1014. Archips oporana. Hr (BIPU, KJCS, RYRS).
1021. Syndemis histrionana. Me (GFJS).
1032d. Epiphyas postvittana. Sk (Hartmut Schüfflar genom 

SPAS).
1044. Eulia ministrana. Lu (SVNS).
1045a. Cnephasia alticolana. Strykes från Sverige (se 

Svensson 2005).
1059. Eana penziana. To (BÅBS, SVNS).
1081. Acleris variegana. GS (FAZS, JOJS).
1106. Phalonidia curvistrigana. Go (SVNS).
1111. P. alismana. Ha (LNYS).
1112. P. minimana. To (PGAS).
1117. Eupoecilia angustana. Hr (BIPU, KJCS, RYRS).
1126. Aethes rutilana. Ha (RYRS).
1145. Cochylis posterana. Sö (PGAS).
1148. Falseuncaria ruficiliana. GS (JOJS).
1202. Apotomis turbidana. Lu, To (SVNS).

1216. Endothenia nigricostana. Bo (JOJS-PHNS 05).
1252. Epinotia indecorana. Ly (BÅBS).
1254. E. solandriana. GS (JOJS), Pi (SVNS).
1255. E. brunnichiana. Ås, Lu (SVNS), To (BÅBS, SVNS).
1261. E. ramella. To (SVNS).
1265. E. nisella. To (BÅBS).
1266. E. tenerana. Lu (BÅBS), To (BÅBS, SVNS).
1280. E. subsequana. Bl (SVNS).
1285. Zeiraphera ratzeburgiana. Lu, To (BÅBS).
1300. Epiblema rosaecolana. Ha (LNYS 07).
1314. Pelochrista huebneriana. GS (FAZS).
1321. Eucosma scorzonerana. Vs (SÖKS).

Figur 12. På mossen nordost om byn Paksuniemi togs 
7.VII.2004 en hane av pärlfläckvecklare, Clepsis ny-
bomi, som sannolikt är bofast någonstans där, fast 
ingen lyckats återfinna den. Foto: Ingvar Svensson.
In the bog northeast of the village Paksuniemi a 
male of Clepsis nybomi was captured 7.VII.2004. It 
is probably resident somewhere there though no one 
has succeeded in finding it again.

Figur 11. Stora Vika. Det ner-
lagda kalkstensbrottet bjuder 
på en synnerligen rik fauna 
med exempelvis svartbräken-
mal, Psychoides verhuella. 
Foto: Göran Palmqvist.
Stora Vika. The abandoned 
limestone pit shows an ex-
traordinarily rich fauna with 
e.g. Psychoides verhuella.
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1325. Eucosma aemulana. Up (BJOS, KJCS).
1330. E. conterminana. Ha (LNYS).
1354. Pammene splendidulana. Gä (KJCS).
1360. P. ignorata. Gä (KJCS).
1377. Cydia servillana. Sm (KSMS).
1382. C. nigricana. Me (GFJS 07).
1387. C. illutana. Up (BJOS 00), Vr (PENS).
1412. Dichrorampha flavidorsana. Vg (JOJS 00), Bo (JOJS-

PHNS 05).
1419. D. acuminatana. Me (GFJS 02).
1434. Choreutis diana. Ås (BÅBS, SVNS), To (BÅBS).
1455. Cataplectica profugella. Bo (JOJS).
1468. Buckleria paludum. Hs (PGAS).
1471. Amblytilia acanthadactyla. Bl (BEFS), Gä (KJCS).
1475. Platyptilia gonodactyla. GS (JOJS).
1491. Pterophorus galactodactyla. Go (KJCS, KJKS, 

RYRS).
1523. Dioryctria simplicella (mutatella). Hr (BIPU, KJCS, 

RYRS).
1524. D. schuetzeella. Lu (BÅBS).
1543. Numonia advenella. Ån, Nb (SVNS).
1544a. Nephopterix angustella. Sm (LTSS 07).
1550. Zophodia grossulariella. Me (GFJS).
1555. Nyctegretis lineana. Vb (BEFS).
1564. Vitula biviella. Ha (LNYS, RYRS).
1573. Synaphe punctalis. Ha (LNYS).
1574. Orthopygia glaucinalis. Ha (LNYS 93, RYRS ).
1601. Crambus hamella. Ås (BÅBS).
1608. Agriphila straminella. Ås (BÅBS, SVNS).
1609. A. poliellus. GS (JOJS).
1611. A. geniculea. Öl (FOUS 05).
1613. Catoptria osthelderi. Ha (LNYS, RYRS), Go (KJCS, 

KJKS, RYRS).
1621. C. verellus. Bl (FOUS), Sm (FOUS 07).
1652. Cynaeda dentalis. GS (FAZS).
1662. Pyrausta despicata. Me (GFJS).
1678. Ostrinia nubilalis. Gä (KJCS).
1696. Udea olivalis. Öl (KAHS).

Insamlare
BEFS=Christer Bergendorff, BIPU=Pavel Bina, 
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