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Rapporten omfattar hela Sörmlandskusten upp till 
länsgränsen mot Stockholm och ner till gamla landskaps-
gränsen mot Östergötland. Denna ordning gäller sedan 
1995 dessförinnan omfattade rapporten Nyköpingsom-
rådet och då med en radie av tre mil från staden. (Land-
skapsgränsen är numera flyttad österut så att den sam-
manfaller med länsgränsen mot Östergötland). Detta år 
blir det 36:e året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter 
fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan redovisar fynd 
2018 och några äldre fynd samt diverse andra arter av in-
tresse. För närvarande är 787 arter hittade i området som 
trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. 
(Det var 620 för 30 år sedan) En art, ljusribbat stråfly, 
är struken från listan. Denna rapport redovisar ingen ny 
art. Det är andra gången som det hänt. Till skillnad från 
2017 då hela 6 nya arter noterades. Det var en sommar 
med mycket dålig flygning generellt, även enligt många 
andra samlare. Vi hade några hyfsade flygningar vid både 
Brannäs och Rysstoppen då det var en större mängd 
som surrade runt lamporna. I samband med Entomo-
logmötet 3/8 så noterade Mats Lindeborg nästan 200 
arter fjärilar (både macro och micro) hans bästa natt i år 
och han är flitig med dukarna. Någon enstaka natt på 
Rysstoppen hade vi över 1000 djur på dukarna. Anneli 
och Staffan Kihl (ASK) hittade något nytt vid sin som-
marstuga. Kenneth Andersson (KA) några nya. Jesper 
Lind (JL) har bättre tomtfälla än jag, vilket inte visade sig 
i år. Kenneths tomtfälla levererade däremot en del. Min 
egen tomtfälla är inte bra och i år var den oftast helt tom. 
Jag och Kenneth var dessutom ordentligt flitiga med du-
karna. Vid något tillfällen körde jag fem nätter i rad och 
Kennet hade över 30 duknätter. Karl Källander (KK) 
har haft ljusfälla och betesfälla vid Kvarnkärr nära Hum-
melvik och på Brannäs. Dessa har gett en hel del trevliga 
fynd i år också. Flit ute i markerna lönar sig dock alltid. 

Den gamla uppdelningen av storfjärilar enligt Gul-
landers böcker är fortfarande redovisningsmodellen så 
att ni som sett listan förut ska känna igen er. Säsongen 
började i mars men med dåliga flygningar, det var 
riktigt ont om sälgflyn bl.a. Ingen videfuks noterades 
under våren på Brannäs så den är kanske borta. Maj 
månad var varm och många sommardjur var tidigt på 
vingarna. Cossus cossus redan i mitten av maj tillsam-
mans med svärmare och diverse spinnare. Sommaren 
som följde blev unikt varm, lång och torr. Det var 
tropiska nätter 2 veckor i ett sträck i juli (2017 var det 
ingen natt över 20 grader) men med få djur på dukarna. 
Ett resultat av föregående års sommarväder? Den 

varma sommaren resulterade dock i 2:a, 3:e och kanske 
4:e generationer av flera små arter. Hösten mer normal 
men med temperatur runt 20 långt in i oktober. Senare 
års nyetableringar har stått sig väl och flera nya arter 
kan betraktas som bofasta. Det gäller t.ex Eksikelvinge, 
Grågul frostmätare och Violettgrått bandfly, Vitfläckat 
lundfly, Vattrad malmätare, Rotstreckad älvmätare och 
Strecktecknat aftonfly.

Rapportörer: JS Jan Sjöstedt, KA Kenneth Anders-
son, KK Karl Källander, JL Jesper Lind, AG Andreas 
Grabs, JK Jukka Väyrynen, BK Björn Karlsson, TB 
Torbjörn Brissman, ML Mats Lindeborg, ASK Anneli 
och Staffan Kihl.

Nya arter för listan

Mätare: 0 nya.  Nu 248 arter
Flyn: 0 nya.  317 arter.
“Spinnare” - Svärmare: 0 nya  nu 147 arter.
Dagfjärilar 0 nya,  nu 75 arter 
Totalt 787 arter

Intressanta arter för området

Mätare 

Nätådrig parkmätare Eustroma reticulata Flera ex re-
dan 29/5 Ludgo k:a (KA, JS) dessutom 3 ex 14/6 Lin-
udden (KA, JS), en ny lokal som då bör hålla värdväxt, 
ingen annan springkornsart dock funnen i närområdet.
Benvedsmätare Ligdia adustata 1 ex 9/6 (KA) Kvar-
sebo, det 2:a fyndet.
Rotstreckad älvmätare Hydrelia sylvata 1 ex 11/6 (KA, 
JS) Ludgo k:a, 1 ex Kvarsebo samt 3 ex Linudden i juni 
och 1 ex Oxelösund (KA tomt), det första djuret togs 
förra året. Så den får betraktas som bofast. 
Pilgördelmätare Cyklophora pendularia  flera ex i juni 
(JS) Linudden Nyköping, oftast enstaka.
Brunflammig fältmätare Perizoma flavofasciata > 100 
ex maj-juli (JS, KA) på duk Linudden. Arten har alltid 
funnits i området men även detta år i stor mängd i när-
heten av vitblärebestånd.
Grå klaffmätare Philereme vetulata >20 ex (KA, JS) juni-
juli Linudden, flera ex var kväll vi samlade där.
Krönt malmätare Chloraclystis v-ata  (JS, KA) Arten var 
vanlig i vårt område hela sommaren. 1:a kom 11/5 Ny-
näs det sista kom i mitten av september vid Rysstoppen. 
Minst tre generationer den ses hela sommaren.
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Oren malmätare Eupithecia immundata 2 ex 29/5 Ludgo 
k:a (JS, KA)och 1 ex 14/6 och 16/6 Linudden. Tidigare 
endast noterad från Mörkö. Nu flera ex på olika lokaler 
och eftersökta sedan tidigare. Värdväxten är vanlig på 
dessa platser. Arten dessutom svår på ljus flyger spontant 
sen eftermiddag, egen erfarenhet från Mörkö. 
Vattrad malmätare Eupithecia irriguata 1 ex 11/5 och 7 
ex 16/5 (JS, KA)  Nynäs, dessutom 3 ex 20/5 Kvarsebo. 
Det 1:a områdesfyndet togs av Jesper 2016 i Trosa. Det 
2:a 2017 i Kvarsebo. Nu kom flera ex på dessa lokaler 
efter många års eftersökning.

Hagtornsmalmätare Eupithecia insigniata 3 ex 11/5 
och 23 ex 16/5 (JS, KA) vid Nynäs. Den enda kända 
lokalen upptäcktes av Håkan E utanför Trosa på 60-ta-
let. Dessutom några ströfynd. Nu kom många ex på 
denna arttypiska lokal. Hanar frifångades i antal en bra 
stund efter mörkrets inbrott och kom därefter till du-
karna under natten till två-tiden då vi packade ihop. 

Paddbärsmalmätare Eupithecia acteata 5 ex juni-juli (JS, 
KA) Linudden känd här sedan tidigare.
Ekmalmätare Eupithecia dodoneata 1 ex 11/6 (JS, KA) 
Linudden, spridningen fortsätter.
Mållmalmätare Eupithecia simplicata 1 ex 15/7 (JS, KA) 
Linudden, går dåligt på ljus.
Backanismalmätare Eupithecia pimpinellata 1 ex 15/7 
(JS, KA) Linudden, sparsam art.
Malörtmalmätare Eupithecia innotata 3 ex juli (JS, KA) 
Linudden, sällsynt någon per år.
Ringad eklavmätare Hypomecis punctinalis 1 ex 11/5 
(JS, KA) tidigt fynd nu allmän i hela Sörmlandskusten 
bla > 100 ex 30/5 Ludgo

Fruktträdslavmätare  Peribatodes rhomboidaria 1 ex  
16/7 Linudden det 2:a fyndet för området det 1:a togs 
för ett par år sedan av KK. Lätt att förbise då det är 
förväxlingsrisk med barrskogslavmätare som är vanlig.

Flyn

Alaftonfly Acronicta alni 1 ex  7/6 (KA) Kvarsebo.
Myraftonfly  Acronicta menyanthidis 1 ex 4/6Ludgo, 
sommarstugan (ASK) oftast runt myrar.
Strecktecknat aftonfly  Acronicta strigosa 15 ex!!! 
14/6 (KA) Linudden. Dessutom enstaka vid varje be-
sök där i juni (JS,KA) en veritabel explosion, oväntat 
med sådan utveckling.
Treuddtecknat aftonfly Apatele tridens 3 ex olika loka-
ler arten har fortfarande ett uppsving.
Spjutaftonfly Apatele cuspis Ett av de vanligare afton-
flyna även i år.
Rödkantat jordfly Eugraphe sigma > 10 ex i slutet av 
juni Kvarsebo (JS, KA)
Gråvattrat bandfly Epilecta linogrisea  1 ex 3/8 Ryss-
bergstoppen under entomologmötet och flera vid Bran-
näs. 
Brunviolett bandfly Noctua janthe Fortfarande områ-
dets vanligaste bandfly.
Gråviolett bandfly Noctua janthina flera ex 3/8 Ryss-
toppen (JS, KA).
Leverfärgat ängsfly Apamea epomidion 1 ex 28/6 2017 
(JS) Kvarsebo. Endast några fynd från Askö för länge 
sedan av (JL).
Jordgrått ängsfly Apamea oblonga 1 ex 4/8 Brannäs 
(JS,KA mfl entomologdagarna) sällan sedd.
Flenängsfly Apamea unanimis 1 ex 29/5 (KA, JS) Lud-
go k:a, en sällan sedd art.
Ginstfly  Lacanobia w-latinum 1 ex 27/5 (KA) Kvarsebo 
överraskande trots att det finns ett äldre fynd från om-
rådet.
Ljunghedfly Anarta myrtilli 1 ex 4/6 Ludgo sommar-
stugan (ASK) sällan utanför myrar.
Vitfläckigt lundfly Melanchra persicariae Flera ex från 
Linudden och Rysstoppen i juni-juli (JS, KA).
Rosa jungfrufly Eucarta virgo  10 ex endast på rysstop-
pen från början av juli till mitten av september. 
Brungult nässelfly Abrostola triplasia  4-5 ex flera loka-
ler. 
Inbuktat vecklarfly Zenobia retusa mycket vanlig Bran-
näs på bete och på ljus.
Ljusringat lövfly Hoplodrina ambigua 1 ex 17/8 Ryss-
toppen (JS), 1 ex 18/8 (KAs tomt Oxelösund), 2 ex 
20/8 (AG) i ljusfälla på ett tak i centrala Nyköping. 3 
olika fyndlokaler, arten kan betraktas som  bofast. 
Torvfly Calamia tridens 1 ex 25/8 Rysstoppen (KA, JS) 
sällan sedd art.
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Tandfly Phlogophora meticulosa 1 ex 27/5 Ludgo k:a 
(ASK) sällsynt på våren, bofast?
Igelknoppsrörfly   Capsula sparganii 1 ex 3/8 Rysstop-
pen (KA, JS m.fl. under entomologmötet). 3:e fyndet i 
området och nu nära biotop tyder på en fast population 
då arten är svår på lampa.
Kanelbrunt rörfly Capsula algae 1 ex 4/8 Brannäs (ML, 
m.fl. under entomologmötet). Blott det 3:e fyndet för 
området.
Tvillingfläckat rörfly Lenisa gemenipuncta 1 ex 4/8 
Brannäs (JS m.fl.  entomologmötet) bofast här.
Ekordensfly Catocala promissa Många ex på Brannäs.
Vinkelbandat ordensfly Catocala nupta Flera ex bla 
Brannäs och Ryssbergstoppen.
Vågbandat ordensfly Catocala sponsa Flera ex på  Bran-
näs.
Snedstreckat mottfly Schrankia costaestrigalis Flera ex 
Brannäs i juli- augusti oftast på bete. 1 ex 30/9 som-
marstugan Ludgo (ASK) 2:gen? Tomt-X grattis.

Dagfjärilar

Sälgskimmerfjäril Apatura iris 30 ex 23/6-24/7 i 
Artportalen (23/6 foto Björkvik) + 7 ex (personlig 
känne dom flera rapportörer i Tärnans app med bilder), 
många från storskogsmiljöer runt Stora Bötet men även 
fält och villasamhällen som Sjösa 2/7(JS). Den veritabla 
explosionen fortsätter.
Makaonfjäril Papilio machaon 7 ex totalt inkl. Artporta-
len 1:a 29/5. De sista 19/7 vid Bötet samt 5/8 Nynäs 
och entomologmötet. De två sena är 2:a generationer. 
Apollo Parnasissus apollo  10 observationer i Trosaområ-
det  25/6-13/7 (Artportalen).
Rödgul höfjäril Colias croceus 1 ex Marsäng Nyköping  
10/6 Thomas Larsson, helt trovärdigt på beskrivning. 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae  2 ex 1/7 Lin-
udden och 3 ex (1 hane 2 honor) Linudden 4/8 (en-
tomologmötet) lång flygtid ”stor population”?? Dess-
utom 10 andra fynd i Artportalen.
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe 9 ex 2/6 
Långmaren (vår spindelex),  1 ex 12/6 Ytterbo samt 1 
ex 25/6 Tunaberg (Artportalen).

“Spinnare” –Svärmare

Ligustersvärmare Sphinx ligustri 1 ex Linudden i juni. 
Stor dagsvärmare Macroglossum stellatarum 1 ex 
Arnö 7/8 + 12/8(JS). 3 ex Sjösa 15-17/8 (JS) 1 ex 16/8 
Fjärilsdal, Buskhyttan (TB).
Nagelspinnare Aglia tau flera ex Södra Bötet och 
Kvarsebo i maj (KA, JS).
Fjällspinnare Cosmotriche lobulina 3 ex Södra bötet 20/7 
(KA, JS).

Granharfotspinnare Calliteara abietis  3  ex 5/9 (KA) 
Rysstoppen 2:a gen, en hona som sällan ses.
Svartfäckig högstjärt Clostera anachoreta 2 ex 29/5 
(KA, JS) Ludgo.
Gulsvansad vinterekspinnare  Drymonia dodonaea  
> 30 ex 8/6 (KA) Kvarsebo.
Blåhuva Diloba caeruleocephala 1 ex 7/9 sommarstugan 
Ludgo (ASK) sällan sedd.

Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica 1 ex 2/6 
(JV) Långmaren Nynäs.
Eksikelvinge Watsonalla binaria >50 från 11/5 olika 
lokaler bl.a. från Höglunda Aspa (ASK). De sista i 
slutet av september. Osannolik utveckling då de första 
områdesfynden togs 2015.
Större båtspinnare Bena bicolorana 2 ex 5/9 (KA) Ryss-
toppen en 2:a generation.
Kungslavspinnare Lithosia qadra >20 ex många platser 
bl.a 4 ex 3/8 (ML, m.fl. entomologdagarna).
Guldgul  lavspinnare   Eilema sororcula 1 ex 16/5 (KA, 
JS) Nynäs. Det 4:e fyndet inom området, det 1:a fyndet 
var i Kvarsebo för 5 år sedan, expansionen fortsätter.
Punktlavspinnare Pelosia muscerda <10 ex juli-augusti 
Brannäs och Rysstoppen.
Vasslavspinnare Pelosia obtusa 2 ex 15/7 Brannäs Oxe-
lösund (KA).
Äppelglasvinge Synanthedon myopaeformis  1 ex  10/7 
på feromon Sjösa (JS). Arten finns tydligen vid kusten 
dock mycket mer sparsam än i inlandet. Många försök 
har gjorts under åren. Samma tid förra året i Flen togs 
över 40 ex med feromoner.

Jan Sjöstedt  0155/97168 atropos@hotmail.se
Bilder: Staffan Kihl


