
Aromia-sommaren 2005 
Av Håkan Gustafson 

Den sörmländska sommaren 2005 har varit omväxlande bestående av soliga och varma varvade 
med regniga, betydligt svalare, perioder. Mina coleopterologiska studier har varit starkt 
begränsade till förmån för floran och i viss mån dagfjärilarna. 

Onsdagen 2005-07-20 besökte jag ett kalkberg som ligger väster om Vilsta industriområde i 
Eskilstuna nära den relativt nybyggda genomfartsleden, Västerleden. Bergets flora är rik med 
många utav kalkmarkernas speciella växtarter. Där finns bland annat vit fetknopp, grusbräcka, 
sötvedel, backklöver, duvnäva, rosettjungfrulin och ängsgentiana. För dagen tänkte jag se över 
sötvedelbestånden för att utröna om månne sötvedelspetsviveln, Apion astragali, fanns på 
plats. Tanken var också att håva i och omkring backklöverbestånden i jakt efter 
mellangulspetsviveln, Apion interjectum, för rapport till Hans-Erik Wanntorp. 

Sötvedeln bjöd inte på en enda bagge. Backklövern och växterna däromkring gav däremot flera 
spetsvivlar, dock inte någon Apion interjectum. Nere vid bergets västra fot, under en 
kraftledning fick jag syn på en ”ny” växt för området. Kärrsiljan blommade vackert i en fuktig 
sänka. Men vad var det som kröp på blomflocken där borta? Myskbock, Aromia moschata ! 
Två exemplar, in copula! - De tvenne, och även en ensam hanne på en blomflock invid, lät sig 
villigt fotograferas. 

Myskbocken har nu visat sig för mig tre år i rad i Eskilstuna (se Graphosoma nr 2, 2004 och  
nr 1, 2005). Med årets livfulla observation kan jag konstatera att det finns en livskraftig 
population i Eskilstunatrakten. 

Här följer en liten tabell som visar de myskbocksfynd som är rapporterade 2005 samt en 
utbredningskarta som visar samtliga inkomna rapporter: 

Fynd-dat Antal Lokal Socken Uppgiftslämnare Anm 
2005-07-20 2 Kalkberget,  

Vilsta industriområde 
Fors Håkan Gustafson 1 ex hona, 2 ex hane 

1985-08-01 1 Sörtorp Floda Karl Källander  
Tabell: Myskbock Aromia moschata i Sörmland rapporterade 2005. 
 

På utbredningskartan nedan redovisas fynduppgifter för respektive socken. 

 
Fynd från 1981-2005: Fynd från 1956-1980: 

Utbredningskarta: Myskbock Aromia moschata i Sörmland 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

I den nyligen utgivna Rödlistade arter i Sverige 2005 räknas inte myskbocken längre som 
rödlistad. Detta är säkert ett riktigt beslut. Ett beslut som förhoppningsvis inte tar 
uppmärksamheten ifrån denna ståtliga långhorning. 

Om du har några fynd av myskbock hemma i lådorna eller som anteckningar, tveka då inte att 
rapportera till mig. När jag återigen fått in tillräckligt många rapporter återkommer jag med 
kompletterade sammanställningar i Graphosoma. 

Skriv, ring eller e-posta till:  Håkan Gustafson 016-13 00 98,  
 Skivlingsvägen 10 070-308 27 79 
 633 58  ESKILSTUNA h.g-son@telia.com 

Myskbockar  Aromia moschata 
Par som bidrager till framtida generationer, på kärrsilja Peucedanum palustre vid Kalkberget 
väster om Vilsta industriområde i Eskilstuna 2005-07-20 

Myskbock  Aromia moschata 
Ensam hane på kärrsilja Peucedanum palustre vid Kalkberget 
väster om Vilsta industriområde i Eskilstuna 2005-07-20 


