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This is the 40th consecutive annual report on interesting finds and provincial records of 
macrolepidoptera in sweden. The season 2012 was on average rather wet in most parts 
of sweden even though the temperatures were not below normal most of the time. on the 
other hand there were also relatively few periods with temperatures above normal. pre-
sumably due to the somewhat gloomy weather the number of records was less impressive 
than previous years, even though by pre-global warming standards the number of finds 
is still striking. one macrolepidoptera species was recorded for the first time in sweden 
during 2012: the south European noctuid moth Bryophila ravula which was found in 
western sweden. it was a surprising record since this species does not occur in any of our 
neighbouring countries. The newcomer from last year, Apatura ilia showed up also in 2012 
even though in lower number than anticipated, when considering the numbers occurring at 
the same time in southern finland. The most striking migration in 2012 was the massive 
influx of Nymphalis xanthomelas to nw Europe, which was the largest ever recorded. 
The butterflies started to appear in the beginning of july in the sE parts of sweden and 
gradually spread towards west and more inland. There were observations made of Nym-
phalis xanthomelas until beginning of october and all together more than 140 observations 
have been reported. other interesting observations were Eupithecia selinata, E. cauchiata, 
Pachycnemia hippocastanaria, Hyles euphorbiae, Euproctis chrysorrhoea, Thaumetopoea 
processionea, Herminia tarsicrinalis, Cryphia algae, Calyptra thalictri, Ephesia fulminea, 
Hydraecia ultima, Blepharita amica, Noctua interposita, Xestia atrata, X. ditrapezium, 
Protoschinia scutosa and Heliothis viriplaca. some of the above species are newcomers, 
which now may have resident populations descending from earlier migration activities. in 
other cases it is more likely that the observations during 2012 are mainly due to migration. 
one of the more frequent migrant species during the past decade, Agrius convolvuli, was 
again scarce in sweden this year. altogether 1112 macrolepidoptera species have now been 
found in sweden of which 14 are considered as introduced. The classification is according 
to svensson et al. (1994) with minor corrections following karsholt & razowski (1996). 

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

ofullständigt känd. i arbetet med ”rödlistan över 
fjärilar” (se nedan) är alla rapporter viktiga pus-
selbitar i att förstå arternas nuvarande status i 
sverige. En del arter har en något mer omfattande 
text och dessa bygger ofta på rapportörernas egna 
erfarenheter. Landskapsuppgifter som tidigare 
rapporterats i artportalen men inte publicerats i 

detta är den 40: e årsrapporten i Entomologisk 
Tidskrift som behandlar intressanta storfjärils-
fynd i sverige. i texten tas sådana arter upp som 
författaren och granskare bedömt som intressan-
ta ur främst ett riksperspektiv. det kan t ex gälla 
immigrerande arter, arters spridning i landet eller 
arter som minskar eller att deras utbredning är 



34

Ent. Tidskr. 134 (2013)Göran Palmqvist

Entomologisk Tidskrift har sammanställts i en 
separat artikel (Gustafsson et al. 2012) och är 
alltså inte medtagna i denna sammanställning.

systematik och nummerföljd på arterna följer 
Catalogus Lepidopterorum sueciae (svens-
son et al. 1994) och nomenklatur uppdaterad 
enligt The Lepidoptera of Europe (karsholt & 
razowski 1996). de svenska namnen har häm-
tats från förteckningen över svenska fjärils-
namn (svensson & palmqvist 1990) utom för 
dagfjärilar som anges enligt Eliasson et al. 
(2005), spinnare enligt hydén et al. (2006) och 
rotfjärilar och säckspinnare enligt Bengtsson 
et al. (2008). rödlistade arter har markerats 
med respektive hotkategori i enligt Gärdenfors 
(2010). namnkoder anges enligt zoo-TaX 
(Cederholm 1978). Värdväxternas namngivning 
följer mossberg & stenberg (2003).

det kända antalet funna storfjärilsarter i 
landet är 1112 varav 14 av dessa arter betraktas 
som tillfälligt införda och inte naturligt spridda 
till sverige.

Rapportering
Även fortsättningsvis tas rapporter om in-
tressanta fynd tacksamt emot på min adress eller 
helst via e-post; goran.palmqvist@ownit.nu. 
för nytillkomna rapportörer kan zoo-TaX kod 
för närvarande inte skapas från någon ansvarig 
person men adress och födelseår bör ändå upp-
ges för säker identifiering första gången fynd 
rapporteras. rapporterna bör vara mig tillhanda 
senast under januari månad.

Väderutvecklingen 2012
Väderåret blev inledningsvis milt och grått 
och trots en kylig avslutning på januari var 
det varmare än normalt. inledningen av febru-
ari blev mycket kylig och i stort sett var hela 
landet täckt av snö men månaden avslutades 
med värme-rekord på fler platser i södra delar-
na av landet. de höga temperaturerna fortsatte 
i mars som blev den varmaste marsmånaden 
som uppmätts i mellersta sverige. april började 
kyligt med kalla aprilnätter men månaden blev 
som helhet normal eller lite kallare än normalt 
i en stor del av landet. maj började med varmt 
väder åtminstone i söder men växlade sedan 
mellan kalla och varma perioder. i juni var det 
mestadels svalt och regnigt och ganska solfat-

tigt. moln, regn och låga temperaturer kom att 
känneteckna vädret i juli i stora delar av landet 
även om soliga och varma dagar förekom. in-
gen tropisk natt med mer än 20 grader under 
natten inträffade överhuvudtaget under 2012. i 
de norra fjällen var det 3-4 minusgrader under 
natten den 4 juli. det ostadiga vädret fortsatte 
i augusti. i mitten av augusti strömmade varm 
luft in söderifrån och gav några dagar med tem-
peraturer kring 30 grader i sydsverige. i sep-
tember dominerade moln och regn och oktober 
följdes av mer nederbörd än normalt i nästan 
hela landet. november blev en mild månad och 
snötäcket som nått till svealand fick tillfälligt 
dra sig tillbaka norrut. Väderåret slutade i de-
cember med att mild luft trängde norrut med 
stora regnmängder (http://www.smhi.se).

Fenologi och migration 
redan från januari finns observationer av 
övervintrande nässelfjärilar (Aglais urticae). de 
tidigaste observationerna av amiraler (Vanessa 
atalanta) för året skedde 29.4 i södermanland 
och småland. Bortåt 700 observationer under 
året ligger i artportalen med fynd främst i syd-
och mellansverige och som längst norrut till 
Västerbotten. Betydligt fåtaligare var tistelfjäril 
(Cynthia cardui) med c:a 60 observationer i 
artportalen med tidigaste observationen 13 maj 
och de sista observationerna i senare delen av 
september. i början av juli skedde en mycket 
uppmärksammad inflygning österifrån av vide-
fuks (Nymphalis xanthomelas) och arten visade 
sig främst i de sydöstra delarna av landet. asp-
skimmerfjäril (Apatura ilia), som påträffades 
i sverige för första gången 2011, nådde östra 
delen av uppland och representerar förmodligen 
strödjur från den pågående expansionen i södra 
finland. Trots den ostadiga och solfattiga väder-
leken med låga temperaturer fanns förutsättning-
ar i juli och augusti för migration och bland de 
migrerande arter som rapporterades kan nämnas 
vitsprötad skymningssvärmare (Hyles euphor-
biae) och äpplerödgump (Euproctis chrysor-
rhoea), ekprocessionsspinnare (Thaumetopoea 
processionea), grönt lavfly (Cryphia algae) och 
svartfläckigt knölfly (Protoschinia scutosa). i 
september infångades för första gången i sverige 
ett gråbrunt lavfly (Bryophila ravula) i Bohus-
län. Bergängsfly (Blepharita amica) visade sig 
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åter på öland, men i år även på Gotland. det 
är svårt att avgöra om flera de intressanta arter 
som noterats under året är bofasta eller migre-
rande. Exempel på sådana arter är askgrå lavspi-
nare (Eilema griseola), fotlöst tofsfly (Herminia 
tarsicrinalis), gulbandat ordensfly (Ephesia ful-
minea), storfläckigt bandfly (Noctua interposi-
ta), trapetstecknat jordfly (Xestia ditrapezium) 
och grönaktigt knölfly (Heliothis viriplaca). på 
årets sista kväll kom 10 ex av trefläckigt vågfly 
(Eupsilia transversa) till upphängda lockbeten 
på öland vilket gav en trevlig fjärilsmässig 
avrundning på fjärilsåret 2012 (kahs). 

Ny art för landet
Bryophila ravula (gråbrunt lavfly). natten mel-
lan 10-11 september upptäcktes detta lilla lav-
fly (fig. 1) som lockats till kvicksilverlampan 
hemma hos hans petersson i kanten av samhäl-
let Lane-ryr i Bohuslän (nordost om uddeval-
la). det hade blåst sydlig vindar i två dygn och 
temperaturen låg på ca 18 grader under natten. 
denna lavflyart förekommer närmast i sydväs-
tra Europa med en nordgräns i södra Tyskland. 
arten är variabel och förekommer förutom 
nominatrasen B. ravula ravula som detta exem-
plar tillhör också som B. ravula ereptriculoides 
och B. ravula grisescens (fibiger et al. 2009). 
intressant i sammanhanget är att B. ravula ti-
digare är uppgiven för sverige baserat på ett 
exemplar av wallengren från skåne, farhult 

(nordström & wahlgren 1941). detta exemplar 
har senare kontrollbestämts och visat sig vara 
B. ereptricula som länge sammanblandades 
med B. ravula ereptriculoides som den till det 
yttre liknar (svensson et al. 1987, palmqvist 
1989). den påträffade individen är liten med 
ett vingspann på 22 mm, fibiger et al. (2009) 
anger artens vingspann till 24-30 mm. med en 
så variabel art är det svårt att peka på någon art-
typisk karaktär i namngivningen. Efter diskus-
sion tillsammans med hans petersson föreslås 
namnet gråbrunt lavfly. 

Intressanta fynd och observationer
Dahlica lichenella (jungfrusäckspinnare) har 
oväntat konstaterats förekomma rikligt på en 
vedbodvägg i Sö floda sörtorp under april-maj 
(kjks).

Proutia rotunda (björksäckspinnare). Bl Gö, 
Gökalv larvsäckar 2.5 (LTss) och Åryd, Eriks-
berg 1 larvsäck 28.4 (BÅBs).

Lamellocossus terebra (mindre träfjäril). 
nT. har haft ett bra flygår med 10-talet fynd 
i nordöstra uppland kring månadsskiftet juli- 
augusti (Bjos). Även i södra Gästrikland var 
arten ovanlig frekvent med sju fynd i slutet av 
juli och början av augusti. under denna period 
var det flera nätter med mycket kraftiga regn, 
vilket tycks göra att arten attraheras lättare till 
ljus (ryrs). 

Figur 1. Gråbrunt lavfly (Bryoph-
ila ravula), ny art för Sverige. 
Funnen i Bohuslän, Lane-Ryr 
11-12.9. Foto. Hans Peterson. 
Bryophila ravula, new to the 
Swedish fauna.
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Synanthedon flaviventris (krypvideglas-
vinge) nT visade sig vid feromonlockning (fig. 
2) vara rikligt förekommande i Sö på gården i 
floda sörtorp, ca 20 ex 22-29.7 (kjks). fero-
monlockning i uppland visade att arten är be-
tydligt mer utbredd än vad som tidigare antagits 
och att den finns ända ut till östersjökusten. 
Biotopen här är samma som i Centraleuropa, 
dvs våtmarker med videbuskage vanligen grå-
vide (Salix cinerea) och sälg (S. caprea). fynd 
av arten finns från följande lokaler; Up alsike, 
krusenberg 1 ex 2-7.8, faringe Bergalund 3 
ex 3-6.8, rådmansö strömsborg 4 ex 19-31.7 
och rådmansö Bergholmen 1 ex 19-31.7, upp-
sala Ekeby 1 ex 2.8, uppsala sunnersta 4 ex 
4.8, övergran svannäs 1 ex 25.7 och 1 ex 30.7 
(kjCs, ryrs). 

Synanthedon vespiformis (getinglik glas-
vinge), Vu. Bl Gö, Gökalv 1 hane på feromon 
10.7 (LTss).

Apatura ilia (aspskimmerfjäril). Efter artens 
expansion västerut efter den finska sydkusten 
var det inte helt oväntat att arten skulle dyka upp 
i östra uppland. på rådmansö blev 2 ex funna 
1.8 (fig. 3), båda fjärilarna var levande i betes-
fällor. fällorna var i drift mer än en månad både 
före och efter men inga ytterligare observationer 
gjordes (kjCs, ryrs).

Nymphalis xanthomelas (videfuks; fig. 4). 
i början av juli skedde en mycket omfattande 

migration av videfuks till nordvästeuropa från 
öster. i sverige sågs videfuksar först och i störst 
antal längs öst- och sydöstkusten, senare också 
längre västerut och in i landet. fjärilarna visade 
sig fram till början av oktober i glesnande an-
tal. anmärkningsvärt är att många av fjärilarna 
redan i juli var påtagligt slitna och trasiga i vin-
garna, möjligen till följd av den långväga migra-
tionen. Cirka 140 observationer av arten finns 
från följande landskap, Bl, Sm, Öl, Go, Sö, Up, 
Vr, och Vs (se artportalen), flertalet från de ös-
tra landskapen (Eliasson & Lindeborg 2012). 
Till öland anlände videfuksarna samtidigt som 
körsbärsfuksen började kläcka och flyga varför 
förväxling av arterna kan ha skett i några av 
de rapporter som inte är dokumenterade så att 
de kan kontrolleras. redan förra året fanns ob-
servationer av migration utanför videfuksens 
förekomstområden i Blekinge och småland 
(palmqvist 2012).

Drepana binaria (eksiklevinge) håller på att 
sprida sig och etablera sig allt längre upp längs 
västkusten. Bo kärlingesund 1 ex 11.8 (phns, 
umss), Tossene, Åby 2 ex 28-30.8 (Bjos, 
kjCs, phns, ryrs).

Alsophila aescularia (ullgumpsmätare). Up 
stockholm, Lappkärrsberget 1 ex 2.3 (GnBs).

Antonechloris smaragdaria (midsommar-
mätare). Öl n. Ålebäck 1 ex 8-26.6 och 1 ex 
27.6-9.7 (Bzzs), mellsta by 1 ex 24.6-13.7 

Figur 2. Hane av krypvide-
glasvinge (Synanthedon 
flaviventris) som lockas till 
feromon. Foto Nils Ryrholm.
Male of Synanthedon flaviv-
entris attracted to pherom-
one.
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(Ljrs), Gårdby 1 ex 8.7 (kpos), n möckleby 
dörby 2 ex 21.6-7.7, 1 ex 11-14.7 (kahs), Go 
hamra suders 1 ex 30.6-21.7 (kjCs, kjks, 
ryrs), Up Väddö Långören 2 ex 27.6-16.7 
(Bjos, kjCs, ryrs). 

Cyclophora porata (brunvattrad gördel-
mätare). Sk, sandhammaren 1 ex 27.8-3.9 
(örds), Borrby strand 1 ex 4-11.6 (örds), 
spraggehusen 1 ex 1-7.8 (kjCs, kjks, ryrs).

Hemistola biliosata (chrysoprasaria, sma-
ragdgrön lundmätare). En. Sk spraggehusen 1 
ex 8-16.7 (kjCs, kjks, ryrs), Böste 1 ex 3.8 
(fazs, jhEs, sEhs).

Scopula marginepunctata (gulgrå lövmätare). 
Cr. arten verkar klara sig på sluttningarna av 
Löderup-kåseberga åsen i skåne. Vi har sett ca 

20 ex i år (kjCs, kjks, ryrs, örds). 
Idaea ochrata (ockralövmätare) har nu även 

börjat sprida sig längs västkusten. Ha Eldsberga 
1 ex 14.7 (ryrs).

Xanthorhoe biriviata (springkornfältmätare). 
nT. Go Bosarve lövskog, 2 ex 21 maj (EQTs, 
imBs). arten är tidigare känd från Gotland med 
exemplar från andragenerationen. artens värd-
växt springkorn saknas på Gotland. det är fort-
farande okänt om arten kan nyttja någon annan 
värdväxt eller om den lever på Impatiens-arter i 
trädgårdar som alternativa värdväxter.

Costaconvexa polygrammata (mångstreckad 
fältmätare). nT. Sk kabusa 1 ex 18-26.7, 1 ex 
22-30.8, sandhammaren 1 ex 20-26.8, 2 ex 27.8-
3.9, Borrby strand 1 ex 3-8.8 och simrishamn 1 

Figur 4. Videfuks (Nymphalis 
xanthomelas), migrerande indi-
vider observerades på många 
platser främst i sydöstra Sverige i 
avtagande antal från början av juli 
till början av oktober. Foto: Håkan 
Elmquist.
Yellow-legged Tortoiseshell, 
Nymphalis xanthomelas, migrat-
ing butterflies were observed in 
SE Sweden from beginning of 
July until beginning of October.

Figur 3. Aspskimmerfjäril (Apa-
tura ilia) har expanderat kraftig 
i Baltikum och södra Finland de 
senaste åren och är nu möjligen 
på väg att etablera sig även i ös-
tra Sverige. Man kan tydligt se de 
gula antennklubborna som är ett 
säkert kännetecken på aspskim-
merfjäril. Foto: Nils Ryrholm. 
Lesser Purple Emperor Apatura 
ilia is expanding strongly east of 
the Baltic sea and appears now 
To start spreading also To the 
Swedish side. The characteristic 
yellow antenna clubs are clearly 
visible.
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ex 27-28.7 (örds), spraggehusen 1 ex 1-7.8 
och 1 ex 23.8-2.9, kåseberga 1 ex 27.7-5.8, 1 
ex 22-31.8, 3 ex 8-18.9 och 2 ex 8-18.9 (kjks, 
kjks, ryrs, örds). Bl utlängan 1 ex 24.8-
19.9 (Bzzs), Öl näsby 1 ex 30.8-24.8 (Bzzs). 

Entephria flavicinctata (gulpudrad fält-
mätare). Jä storlien ca 60 ex observerades på 
samma lokal där den blev funnen förra året peri-
oden 2-12.8 (Ljrs, wEds, se palmqvist 2012).

Melanthia procellata (klematisfältmätare) 
förekommer sparsamt i sydöstra Sk kåseberga 1 
ex 6-14.8 (kjks, kjks, ryrs, örds), Borr-
by strand 1 ex 18-25.6 örds), nybro strand 
1 ex 7.8 2011 (hhLs) och falsterbo 1 ex 31.8 
(kahs).

Pareulype berberata (berberisfältmätare). 
Vu. Bl Åryd, Eriksberg flera ex funna 18-20.6 
och 14-15.8 (BÅBs).

Malacodea regelaria (tunnvingemätare). 
Vu. Bo holmen, Lane-ryr, 1 hane 28.3 (phns), 
artens status i landet oklar men har helt klart 
minskat under senare år.

Perizoma sagittata (piltecknad fältmätare). 
nT. arten dök helt oväntat upp i Ha skogaby 
där arten aldrig visat sig tidigare; 2 ex 6.7 samt 
1 ex 7.7. (ryrs).

Eupithecia selinata (kirskålmalmätare). nT. 
arten har tydligen redan etablerat sig i uppland; 
rådmansö Bergholmen 2 ex 16.6-18.7 samt 1 
ex 19-31.7 (kjCs, kjks). dessutom några 
återfynd i so skåne: spraggehusen 1 ex 7-16.7 
samt 1 ex 23.8-2.9 (kjks, kjks, ryrs).

Eupithecia cauchiata (bredbrämad mal-
mätare). nT. Hs Enånger, Lindefallet 1 ex 25.6. 
nordligaste fyndet av arten i landet och helt 
utanför det tidigare kända förekomstområdet. 
den tidigare kända utbredningen i sverige är 
begränsad till västkusten och öland med myck-
et lokala populationer. på grund av det mycket 
osannolika fyndet har genitalierna studerats ex-
tra noga varvid Bengt Bengtsson fann att for-
men på åttonde ryggplattan (tergiten, T8) och 
bukplåten (sterniten) på bakkroppen verkar vara 
säkra karaktärer för att skilja hanar av cauchiata 
från den mycket närstående E. satyrata (se fig. 
5; BÅBs).

Chloroclystis v-ata (krönt malmätare). ar-
tens expansion norrut fortsätter; Bo Lane-ryr 
1 ex 26.6 (phns), Bohus-malmön 1 ex 27.7 
(aaus), Sö kvarsebo 1 ex 1 ex 9.6 (sjöstedt 
2012), kasgarn, strängnäs 1 ex 19.8 (Björn 
Carlsson, EQTs), Up rådmansö, strömsborg 2 
ex 30.4-15.6 samt 2 ex 1-17.8 (kjCs, kjks). 
Västernäs 1 ex 25.7 (Bjos), Vs Tvärsjön 1 ex 
12.8 och frövi 1 ex 14.8 (mais), Gä Grinduga 
1 ex 4-5.8 (ryrs).

Asthena anseraria (kornellmätare). Go öja 
austerrum 2 ex 30.6 (kjCs, kjks).

Acasis appensata (trolldruvelobmätare), Vu. 
Nb pajala, kengis 1 hona 26.6 (kahs).

Pachycnemia hippocastanaria (mottmätare), 
En. arten hänger fortfarande kvar på några plat-
ser längs västkusten, men är samtidigt på väg 
att försvinna från sin sista förekomst i skåne i 

Figur 5. Bakre rygg- och bukplattorna hos hanen av – a) bredbrämad malmätare, – b) tistelmalmätare. Foto Bengt Bengts-
son.
Genital sternites and tergites on the male of – a) Eupithecia cauchiata, – b) Eupithecia satyrata.

a) E. cauchiata (Lindefallet)
Prep. BÅB 6038

b) E. satyrata (Pajala)
Prep. BÅB 6039

T8
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sandhammarsområdet. Bo Lysekil Bua hed, 2 
ex 16.6 (phns), Tossene, Åby 3 ex 17.9-4.10 
(Bjos, kjCs, phns, ryrs).

Lemonia dumi (mjölkörtspinnare). Vu. Up 
hemmesta, Värmdö 7.10, c:a 10 observationer 
av flygande hanar på en tidigare okänd lokal 
(kpos; fig. 6). många av artens tidigare kända 
lokaler har förändrats så kraftig till följd av igen-
växning eller ändrad markanvändning att arten 
försvunnit från dessa, varje nyfunnen lokal är 
därför av nationellt intresse. 

Agrius convolvuli (åkervindesvärmare) 
var betydligt fåtaligare än tidigare år under 
2000-talet. Sk kåseberga 1 ex 8-18.9 (kjCs, 
kjks, ryrs, örds), sandhammaren 1 ex 
4-11.9 och 1 ex 12-17.9 (örds), Öl össby 1 
ex 30.8 (Bzzs), skarpa alby 1 ex 20.7 (jhEs, 
jmLs).

Hyles euphorbiae (vitsprötad skymnings-
svärmare). Ett ex fotograferades i Sö oxelösund 
sunda, i mitten av juli (sjöstedt 2012).

Thaumetopoea processionea (ekprocessions-
spinnare). Sk, kabusa 2 ex 15-21.8 och sand-
hammaren 1 ex 13-19.8 (örds).

Euproctis chrysorrhoea (äpplerödgump). Sk, 
simremarken 1 ex 5.7 (fazs, jhEs, sEhs), 
Öl n. Ålebäck 1 ex 10-23.7 och 1 ex 24.7-10.8 
(Bzzs).

Lymantria dispar (lövskogsnunna). nT. Bl 
Gö, Göholm 2 hanar 6.8 (LTss), Öl runsbäck, 
flertal larver i juni och flertal ex flygande i au-
gusti, även några honor (LTss), arontorp 1 ex 
28.7 och 1.8, n. Ålebäck 1 ex 24.7-10.8 (Bzzs).

Miltochrista miniata (rosenvinge). arten ex-
panderar vidare norrut och inåt landet. arten var 
för fösta gången allmän någonsin på rådmansö 
och i Västernäs i uppland (Bjos, kjCs, ryr), 
hjortronmossen 30 km nV uppsala 3 ex 28.7, 
visar att spridningen norrut inte bara skett efter 
kusten (niklas österberg), Gä Gysinge näset 3 
ex 2.8, Gävle, Engesberg 1 ex 13.7-4.8 och 1 ex 
5.8-1.9, Grinduga 1 ex 26-29.7, 2 ex 6-8.8, 1 ex 
13-16.8, samt 1 ex 19-21.8 (kjCs, ryrs), Vs 
Tvärsjön 1 ex 18.8 (Laws).

Eilema sororcula (guldgul lavspinnare). Sö 
kvarsebo 1 ex 24.5 (akhs, sjTs). rapport-
erades förra året som ny för södermanland på 
Torö, herrhamra 4.6.2011 (palmqvist 2012).

Eilema cereola (vaxgul lavspinnare). nT. Up 
Västernäs 1 ex 25.7 (Bjos), ny för området.

Eilema griseola (askgrå lavspinnare). Sk 
spraggehusen 1 ex 26-31.7 (kjks, kjks, 
ryrs), sandhammaren 1 ex 30.7-4.8 (örds), 
Go hamra 1 ex 28.7 (kjCs), slite 1 ex 26.7 
(oLBs), Up rådmansö strömsborg 6 ex 18-31.7 
och 1 ex 1-17.8, Väddö Långören 2 ex 27.6-16.7 
och 2 ex 17.7-5.8 (Bjos, kjCs, ryrs). 

Lithosia quadra (kungslavspinnare). Sk 
spraggehusen 3 ex 26-31.7 och 2 ex 1-7.8 
(kjCs, kjks, ryrs). arten är fortfarande 
vanlig på Gotland (kjCs, kjks, ryrs),  
 Sö floda sörtorp ca 10 ex 27.7-10.8 (kjks), 
Torö, herrhamra 10-tal ex 7-31.8 (pGas), ox-
elösund 7 ex 23.7-12.8, kovik 5 ex 3.8, Lång-
maren 4 ex 16.8 och Ludgo 1 ex 12.8 (sjöstedt 
2012), Trosa 1 ex 13.8 (Ljrs), i östra uppland 
> 200 ex sammanlagt på följande lokaler, Väd-
dö, Västernäs och rådmansö (Bjos, kjCs, 
ryrs). Gä Gävle Engesberg 3 ex 5.8-1.9 och 
Gysinge näset 1 ex 2.8 (kjCs), Vs 1 ex 11.8 
Tvärsjön (sven Larsson).

Figur 6. Mjölkörtspinnare (Lemonia dumi) är funnen på en 
ny lokal i Uppland av Per-Olov Kall. Foto. Nils Ryrholm.
Lemonia dumi, is declining, thus very local and rare in Swe-
den.
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Hyphoraia aulica (gulfläckig igelkottspin-
nare). En. En larv observerades i Sö st Vika, 
kalkstensbrottet 28.3 (jan Bergström, roger 
kaufman), Go filehajdar 5 observationer 6.6 
och 1 observation 9.6 (EÅTs).

Acerbia alpina (nordisk igelkottspinnare). 
En. To abisko, nissuntjårro 29.6 (aaus). ur 
två parasiterade kokonger kläcktes steklar som 
visade sig vara Meteorus acerbiavorus, en art 
som beskrevs 2011 efter fynd i finland (stigen-
berg et al. 2011).

Tyria jacoaeae (karminspinnare). Ett 10-
tal larver hittades 30.7 i Bo Bohus-malmön 
(aaus) och fröland, uddevalla 50-tal larver på 
stånds (phns). En intressant iakttagelse noter-
ades från Öl Lenstad 9.6 då vid ljusfångst ca 25 
ex kom till lampan under en 10-minuters period 
ungefär kl 00.45 (aaus).

Dysauxes ancilla (fönstervingespinnare). 
Cr. Öl kleva strand 1 flygande hane på ljus 6.7 
(LTss).

Herminia tarsicrinalis (fotlöst tofsfly). Go 
sundre Barrshage 1 ex 30.6-22.7, det första 
fyndet på Gotland sedan 2006 (kjCs, kjks, 
ryrs).

Colobochyla salicalis (brunlinjerat mätarfly) 
blir allt vanligare: Bl jämjö st hammar 4 ex 6.7 
(kjCs), Sm kristvalla, sinnerkärr 1 ex 30.6 
(ksms), Grytsjön, nybro 1 ex 8.6 (aaus), Up 
rådmansö Bergholmen 1 ex 15.5-9.6 och 2 ex 
10.6-6.7, Up rådmansö strömsborg 1 ex 16.6-
18.7. Väddö, ytterskär 4 ex 26.6-4.8 (Bjos, 
kjCs, ryrs), Gä Gävle Engesberg 1 ex 13.7-
4.8 (kjCs). Grinduga 1 ex 28.6-3.7, 2 ex 4-8.7, 
1 ex 14-18.7 samt 1 ex 24-26.7 (ryrs).

Calyptra thalictri (vampyrfly) har för första 
gången visat sig utanför skutskär! Up uppsala 
husbyborg 1 ex 19.8 (kjCs).

Minucia lunaris (grått ordensfly). Bl Gö, 
smalasund 1 ex 25.5, förmodligen bofast där 
då inget migrantväder rådde vid tillfället och 
lokalen får anses lämplig med gles ekskog nära 
kusten (LTss), Öl Ventlinge 1 ex 26.5, (Ljrs), 
Ventlinge 1 ex 20-25.5 samt 1 ex 26-31.5 
(kahs), fynden bekräftar att arten nu är bofast 
på öland (jfr palmqvist 2012). 

Ephesia fulminea (gulbandat ordensfly). Öl 
össby 1 ex 29.7-13.8 och 1 ex 14-29.8 (Bzzs), 
Go slite 1 ex 5.8 (oLBs), Sö kasgarn, sträng-

näs 1 ex 17.8 (Björn Carlsson, VÄys), Torö, 
herrhamra 1 ex 18-24.8 (pGas), Up Väddö 
Långören 19 ex 6.8-6.9 och 1 ex 7.9-29.10 
(Bjos, kjCs, ryrs), Västernäs 3 ex 16.8 
(Bjos), rådmansö Bergholmen 3 ex 18.8-8.9, 
rådmansö strömsborg 7 ex 18.8-22.9 (kjCs, 
ryrs), Väddö, ytterskär 1 ex 12.8 (wEds), 
Gä Gävle Engesberg 1 ex 5.8-1.9, nordligast 
hittills i sverige (kjCs).

Pseudeustrotia candidula (svartfläckigt 
glansfly). Sk spraggehusen 12 ex 26-31.7 och 
13 ex 1-7.8, kåseberga 1 ex 17-26.7, 7 ex 27.7-
5.8, 1 ex 6-14.8 och 2 ex 15-28.8 (kjCs, kjks, 
ryrs, örds), Böste 1 e x 8.7, 1 ex 3.8 och 1 
ex 18.8 (fazs, jhEs, sEhs), Öl n. Ålebäck 3 
ex 8-16.6 samt ytterligare c:a 10 ex observerade 
(Bzzs). på Gotland är arten forfarande spridd 
och ganska vanlig med observationer på totalt 
ca 40 ex. Bl Gö, smalasund 2 ex 16.6 (LTss), 
utlängan 2 ex (Bzzs), Up Väddö Långören 3 
ex 17.7-5.8, rådmansö Bergholmen 1 ex 16.6-
18.7 och rådmansö strömsborg 2 ex 16.6-18.7 
(Bjos, kjCs, ryrs), Västernäs 1 x 25.7 
(Bjos), Gä Gävle Grinduga 1 ex 28.6-3.7, 1 ex 
4-8.7, samt 1 ex 9-13.7 (ryrs).

Deltote deceptoria (vitbandat glansfly). Vu. 
Sk, sandhammaren 2 ex 12-17.6, 3 ex 18.-25.6 
(örds), Borrby strand 1 ex 4-11.6 (örds), Bl 
Gö, smalasund 2 ex 16.6 på lämpligt habitat med 
ganska mycket högt gräs i gles ekskog (LTss), 
utlängan 1 ex 12.6-2.7 (Bzzs), Öl össby 1 ex 
20.5-18.6, n. Ålebäck 2 ex 8-26.6 och 1 ex 27.6-
9.7 (Bzzs), Go sundre hallbjäns1 ex 19.5-30.6 
(kjCs, kjks, ryrs).

Emmelia trabealis (åkervindefly). Vu. Sk, 
Borrby strand 1 ex 23-29.7 (örds), på öland 
har noterats riklig flygning av arten (Bzzs), 
Go Tofta klintskogen 1 ex 23.7 och ett 26.7 
(kjCs), hamra norebod 2 ex 22.7 (kjCs, 
kjks, ryrs).

Earias vernana (silverpoppelspinnare). Sk, 
falsterbo 1 ex 20.8 (fazs, jhEs, sEhs).

Autographa mandarina (silverlinjerat metall-
fly) har minskat dramatiskt sedan förra året. Sk, 
kåseberga 1 ex 27.7-5.8 (kjCs, kjks, ryrs, 
örds), Öl melösa 1 ex 21.8 (fazs, jhEs, 
sEhs), Go sundre hallbjäns 1 ex 23.7-26.8, 
sundre, Barrshage 5 ex 23.7-25.8, hamra, sud-
ers 1 ex 22.7-25.8, öja Gisle 1 ex 21.7 24.8 
(kjCs, kjks, ryrs), Sö Torö, herrhamra 1 
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ex18-24.8 (pGas), Up Väddö, Långören 1 ex 
6.8-6.9 (Bjos, kjCs, ryrs). 

Autographa macrogamma (långfläckat 
metallfly). Ett äldre fynd; Öl arontorp 1 ex 
19.6.2000 (Bzzs).

Acronicta strigosa (strecktecknat aftonfly). 
finns kvar och verkar klara sig bra i uppland. 
rådmansö strömsborg 5 ex 16.6-18.7, råd-
mansö Bergholmen 1 ex 16.6-18.7 (kjCs, 
ryrs) och Väddö, Långören 6 ex 27.6-16.7 och 
1 ex 17.7-5.8 (Bjos, kjCs, ryrs). 

Cryphia algae (grönt lavfly). Go holmhällars 
parkering 1 ex 3.8 (oLBs).

Callopistria juventina (ormbunksfly). Bl 
Åryd, Eriksberg 25.7, arten finns säkerligen bo-
fast i detta naturreservat som hyser rikliga bes-
tånd av örnbräken (BÅBs). från Gotland rap-
porterades förra året arten som ny för ön men 
utan lokaluppgift som nu kommer här; Go nat-
viksudden 1 ex 30.7 2011 (EÅTs).

Eucarta virgo (rosa jungfrufly). Sk sprag-
gehusen 2 ex 28.6-7.7, 1 ex 17-25.7 och 6 ex 
26-31.7 (kjCs, kjks, ryrs), Böste 2 ex 8.7 
och 2 ex 3.8 (fazs, jhEs, sEhs), Bl utlän-
gan 1 ex 12.6-2.7 (Bzzs), Öl össby 1 ex 20.5-
18.6 och 7 ex 19.6-9.7 (Bzzs), n Ålebäck 3 
ex 8-26.6 (Bzzs), mellsta by 25 ex 6.6-20.9 
(Ljrs), melösa 3 ex 12.7 (fazs, jhEs, sEhs), 
Go hamra suders 2 ex 1-21.7, öja Gisle 3 ex 
29.6-20.7 och 1 ex 25.8-25.9, sundre hallbjäns 
1 ex 17.5-30.6 och 3 ex 1-22.7 (kjCs, kjks, 
ryrs), Sö Torö, herrhamra 1 ex 29.9-13.10 
(pGas), Up Väddö Långören 2 ex 27.6-16.7 
och 3 ex 6.8-6.9 (Bjos, kjCs, ryrs). 

Cosmia affinis (almrovfly). En. Sk sprag-
gehusen 1 ex 3-8.9 (kjCs, kjks, ryrs), Bl 
utlängan 1 ex 18.7-5.8, Öl sandby 3 ex 19.8 
(ksms), össby 1 ex 29.7-13.8 och 1 ex 14-
29.8 (Bzzs), n. möckleby, dörby 1 ex 19-20.8 
kahs), Gårdby 2 ex 18-21.7 (fazs, jhEs).

Apamea epomidion (leverfärgat ängsfly) vi-
sade sig oväntat i betesfälla långt från kusten i 
Sö floda sörtorp rn 6550 1529 1 ex 29.7-3.8 
(kjks), Up Västernäs 1 ex 16.7 och 1 ex 9-11.8 
(Bjos), tidigare endast känd i 1 ex från uppland 
(palmqvist 2010).

Oligia versicolor (brokigt ängsfly). nT. Öl 
kleva strand 1 ex 6.7 (LTss).

Photedes captiuncula (dvärgängsfly). nT. Vs 
Västerås, Ängsö 1 ex 24.7 (Gabriel Tjernberg).

Hydraecia ultima (förväxlat stamfly). Bl 
utlängan 1 ex 6-23.8 (Bzzs), Sm kalmar 1 
ex 21.7-9.8 (Bzzs), Öl össby 1 ex 29.7-13.8 
och n. Ålebäck 2 ex 24.7-10.8 (Bzzs), mellsta 
by 1 ex 1-7.8 (Ljrs), n möckleby dörby 1 ex 
29-31.7, Go hamra norebod 1 ex 28.7 (kjCs), 
hamra suders 1 ex 22.7-25.8, öja Gisle 1 ex 
25.8-25.9, sundre hallbjäns 1 ex 23.7-26.8, 
sundre Barrshage 2 ex 23.7-25.8, (kjCs, kjks, 
ryrs), Tofta, Gnisvärd 1 ex 5.8 och 1 ex 6.8 
(EQTs, imBs).

Coenobia rufa (dvärgrörfly). Vu. Sk sprag-
gehusen 1 ex 1-7.8 (kjCs, kjks, ryrs), Bl 
Åryd, Eriksberg 8.7 och 25.7. arten kan miss-
tänkas vara bofast inom naturreservatet med 
många bestånd av veketåg och andra Juncus-
arter (BÅBs). 

Hoplodrina ambigua (ljusringat lövfly). 
arten har nu nått östra uppland, rådmansö 
strömsborg 1 ex 18.8-22.9 (kjCs, ryrs). 

Elaphria venustula (litet glansfly). Dr Bro-
vallen 2 ex 9 och 24.7 (ÅChs).

Cucullia fraudatrix (gråbokapuschongfly), 
sk. spraggehusen 1 ex 1-7.8, Sk kåseberga 1 
ex 27.7-5.8 (kjCs, kjks, ryrs, örds), Bl 
utlängan 1 ex 18.7-5.8 (Bzzs), Öl n. Ålebäck 
1 ex 24.7-10.8, össby 1 ex 28.7-13.8 (Bzzs).

Cucullia argentea (silverfläckat kapu-
schongfly), Cr. Sk, Åhus en parasiterad larv 
3.9 (Esfs).

Cucullia praecana (nordiskt kapuschongfly). 
Vu. Sk Balsby 1 ex 1.7 och 1 ex 11.7 (oLBs), 
kabusa 1 ex 3-7.7, 1 ex 18-26.6 (örds).

Cucullia scrophulariae (flenörtkapuschong-
fly). Sk kåseberga 1 ex 14-19.6 (kjCs, kjks, 
ryrs, örds), Bl karlskrona, nya idrottsområ-
det 4 larver 18.7 (Bzzs).

Cucullia verbasci (kungsljuskapuschong-
fly). Ög mon, st. annnas skärgård, 6 larver på 
knähöga kungsljus 27.6 (jhEs). observationer 
av arten har saknats under många år. 

Blepharita amica (bergängsfly). Öl össby 1 
ex 30.8-22.9 (Bzzs), Go hamra petesviken 1 
ex 28.9 (kjCs, ryrs).

Agrochola lychnidis (strecktecknat backfly). 
rE. har minskat i antal jämfört med föregående 
år. Sk spraggehusen 2 ex 9-27.11, kåseberga 1 
ex 8-18.9, 1 ex 19-30.9 och 1 ex 1-8.11 (kjCs, 
kjks, ryrs, örds), Bl utlängan 2 ex 20.9-
22.10 (Bzzs).
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Melanchra persicariae (vitfläckigt lundfly). 
Up Västernäs och rådmansö flertal ex i slutet av 
juli. Tidigare i uppland endast tillfällig (Bjos, 
kjCs, ryrs).

Hecatera dysodea (gulpunkterat lundfly). Sö 
Västberga, midsommarkransen och Liljehol-
men och i Up sundbyberg, Bromma och alvik, 
flertal larver i mitten av augusti på värdväxten 
taggsallat på nämnda lokaler (jhEs). fynden 
visar att det gulpunkterade lundflyet fortsätter 
sin spridning i landet och att det finns anled-
ning att söka den på fler platser som vägkanter 
och ruderatmarker, där värdväxten ofta finns. 
den tidigare kända utbredningen i landet, efter 
att arten blev återfunnen i sverige år 2000, är 
skåne och Blekinge. (palmqvist 2001, franzén  
2004). Larver eftersöktes även aktivt i och runt 
uppsala, men hit tycks inte arten ha nått ännu. 
(kjCs, ryrs).

Orthosia munda (svartprickigt sälgfly). Öl n 
möckleby, dörby 30 ex 13-21.4 (kahs).

Mythimna albipuncta (vitpunkterat gräs-
fly) är fortfarande vanlig i södra skåne men på 
öland och Gotland mer fåtalig än tidigare år 
(Bzzs, kjCs, kjks, ryrs). 

Mythimna l-album (l-tecknat gräsfly) håller 
någorlunda ställningarna i sydöstra skåne, kåse-
berga, > 30 ex 21.8-8.11 (örds, kjCs, kjks, 
ryrs), Öl össby 1 ex 30.8-22.9 (Bzzs).

Noctua interposita (storfläckigt bandfly) har 
i år flugit ovanligt sent! Sk, Borrby strand 1 ex 
4-10.9, 1 ex 11-18.9 (örds), Bl Åryd, Eriks-
berg 1 ex 16.8 (BÅBs), Öl sandby 1 ex 17.8 
(ksms), kårehamn 1 ex 5-27.8, n. Ålebäck 1 
ex 27.8-23-9 och näsby 1 ex 30.8-22.9 (Bzzs), 
skarpa alby 1 ex 22.8 (fazs, jhEs, sEhs), 
Go fårö, ajke 1 ex 25.7, hamra, suders 1 ex 
26.8-29.9, sundre hallbjäns 1 ex 27.8-28.9, 
hamra, hamra Tuvlandet 1 ex 22.7-24.8 och 3 
ex 25.8-28.9 (kjCs, kjks, ryrs), Sö kasgarn,
strängnäs 1 ex 17.8 (Björn Carlsson, VÄys). 

Xestia atrata (haralds fjällfly). Vu. Hr 
funäsdalen funäsdalsberget 4 ex i höjdinter-
vallet 730-960 möh under perioden 21.6-14.9, 
(Bipu, kjCs, ryrs) och 1 ex 3.8 funäsdalen 
(Ljrs).

Xestia ”speciosa” (arktiskt jordfly). Bo hol-
men, Lane-ryr 1 ex 16.7, för första gången 
påträffad i området (phns). dna-studier har 
visat att A. speciosa inte förekommer i nor-

den utan tillhör ett mellaneuropeisk taxa. En 
undersökning pågår om speciosa-komplexet 
i vårt land. denna tyder på att ytterligare taxa 
ingår i vad vi kallat speciosa i landet. (moberg, 
palmqvist & Bergsten in prep.).

Xestia ditrapezium (trapetstecknat jordfly). 
rE. har minskat drastiskt i antal jämfört med 
förra året. Endast en hane från Go Tofta klint-
skogen 26.7 (kjCs). 

Heliothis viriplaca (grönaktigt knölfly). Vu. 
Sk, spraggehusen 1 ex 26-31.7, kåseberga 2 
ex 27.7-5.8 (kjCs, kjks, ryrs, örds), Öl 
össby 2 ex 29.7-29.8 (Bzzs), Go Tofta 1 ex 
4.8 (akhs). 

Protoschinia scutosa (svartfläckigt knölfly). 
Go Tofta ex 4.8 (akhs). 

Rättelser
i fjolårets storfjärilsrapport (palmqvist 2012), 
anges en andra generation av svingelgräsfjäril 
(Lasiommatata megera), det skall vara vitgräs-
fjäril (Lasiommata maera).

rapporterade landskapsfynd i Gustafs-
son m.fl. (2012) som ytterligare granskats och 
bedöms som felaktiga eller alltför osäkra och 
därför utgår. 
1862 Iodis lactearia To strykes (felrapporterad). 
2436 Oligia versicolor Ög strykes (exemplaren är 

inte validerade).
2586 Lacanobia w-latinum Ån strykes (exemplaret är 

en ljusare form av Lacanobia thalassina).
2608 Orthosia miniosa strykes Up (felaktigt införd i 

artportalen).

Nya landskapsfynd 
162 Dahlica lichenella Sö (kjks), 
171 Proutia rotunda Bl (BÅBs, LTss), 
172 Bruandia norvegica Ha (ryrs), 
1448 Synanthedon vespiformis Bl (LTss)
1744a Apaturia ilia Up (kjCs, ryrs), 
1748 Nymphalis xanthomelas Öl Vs, Vr (flera rapportörer; 

artportalen),
2031 Eupithecia cauchiata Hs (BÅBs), 
2059 Eupithecia tantillaria Ås (wEds), 
2117 Ennomos alniaria Nb (GnBs), 
2149 Hypomecis roboraria me (Gfjs), 
2156 Paradarsia similaria Go (kjCs, kjks, ryrs), 
2162 Cabera pusaria To (GnBs), 
2168 Gnophos obscuratus Hr (Bipu, kjCs, ryrs), 
2205 Hyles euphorbiae Sö (se sjöstedt 2012), 
2232 Gluphsia crenata Hs (BÅBs), 
2255 Miltochrista miniata Gä (kjCs, ryrs), 
2265 Eilema lutarella Hr (Bipu, kjCs, ryrs), 
2269 Lithosia quadra Vs (sven Larsson), 
2299 Trisateles emortualis Hr (Bipu, kjCs, ryrs), 
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2322b Ephesia fulminea Gä (kjCs), 
2330 Neustrotia candidula Gä (ryrs), 
2389 a Cryphia algae Go (oLBs) 
2390 a Cryphia ravula Bo (phns), 
2404a Callopistria juventina Bl (BÅBs), 
2411 Cosmia affinis Bl (Bzzs), 
2421 Apamea epomidion Sö (kjks), 
2433 Apamea scolopacina Hr (Bipu, kjCs, ryrs), 
2436 Oligia versicolor Öl (LTss), 
2443 Photedes captiuncula Vs (mais), 
2476 Coenobia rufa Bl (BÅBs), 
2480 Hoplodrina ambigua Up (kjCs, ryrs), 
2492 Elaphria venustula Dr (ÅChs), 
2533 Blepharita amica Go (kjCs, ryrs), 
2540 Antitype chi Hr (Bipu, kjCs, ryrs), 
2577 Polia nebulosa Hr (Bipu, kjCs, ryrs),
2592 Hecatera dysodea Sö, Up (jhEs),
2708 Pyrrhia umbra Hr (Bipu, kjCs, ryrs).

Rapportörer med ZOO-tax koder
aaus = anders amandusson, akhs = kenneth anders-
son, Bjos = jan olov Björklund, Bons = kennet Blom, 
Bpos = per-olof Bengtsson, Bzzs = per Eric Betzholtz, 
BÅBs = Bengt Åke Bengtsson, EQTs = håkan Elmquist, 
Efas = stefan Ekroth, Ekis = Bruno Enekvist, Esfs = ste-
fan Eriksson, EÅTs = Båtel Enekvist, fazs = markus fran-
zen, fous = markus forslund, Gfjs = östen Gardfjell, 
GnBs = Bert Gustafsson, hhLs = hans hellberg, ifös = 
fabian idensjö, imBs = Lars imby, jhEs = henrik jeans-
son, LmLs = magnus jeansson, kahs = hans karlsson, 
kjCs = Claes källander, kjks = karl källander, kpos 
= per-olov kall, ksms = peter koch-schmidt, Laws = 
sven Larsson, Ljrs = jesper Lind, Lnhs = henrik Lind, 
Lnys = ronny Lindman, LTss = mats Lindeborg, mais 
= jan- Erik malmstigen, oLBs = Bo olsson, oaos = an-
ders ohlsson, pEns = Carl-Åke pettersson, pGas = Göran 
palmqvist, phns = hans petersson, pmas = magnus pers-
son, pmus = magnus pettersson, roas = anders roberts-
son, rpLs = Göran ripler, ryrs = nils ryrholm, sjTs = 
jan sjöstedt, sEhs = peter streith, ToBs = mark Toneby, 
umss = magnus unger, VÄys = jukka Väyrynen, wEds 
= Bengt wendel, ÅChs = Christer Ågren, örds = jan-
olof ördén.

Tack
Ett varmt tack till alla rapportörer som har bidragit till 
att göra denna sammanställning möjlig. Ett särskilt 
tack riktas till nils ryrholm för hjälp och värdefulla 
synpunkter på manuset. för bidrag med bilder tack-
as Bengt Å. Bengtsson, håkan Elmquist, Bengt Å. 
Bengtsson, hans petersson och nils ryrholm.
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