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Rapporten omfattar hela Sörmlandskusten upp 
till länsgränsen mot Stockholm och ner till den gamla 
landskapsgränsen mot Östergötland. Denna ordning 
gäller sedan 1995, dessförinnan omfattade rapporten 
Nyköpingsområdet med en radie av tre mil från staden. 
(Landskapsgränsen är numera flyttad öster ut så att 
den sammanfaller med länsgränsen mot Östergötland). 
Detta år blir det 37:e året i rad, d.v.s. sedan 1983, som 
jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan 
redovisar fynd 2019 och några äldre fynd. För närva-
rande är 787 arter hittade i området som trots allt är 
ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. (Det var 623 
för 30 år sedan). Denna rapport redovisar ingen ny art. 
Det är tredje gången som det hänt. Till skillnad från 
2017 då hela 6 nya arter noterades. 2019 var en sommar 
med bättre flygning generellt än de senaste åren.  När 
jag var ute och åkte på nätterna såg jag fjärilar i bilens 
strålkastare på ett sätt jag inte varit med om på många 
år. Åkerjordfly flög i stora mängder och gammafly var 
mycket vanligt. Vissa arter startade tidigare än normalt. 
En del arter hade utdragna flygtider och några varierade 
väldigt mycket i storlek, allt ifrån pyttesmå till giganter. 
Detta berodde säkert på föregående års värme och 
torka. Vi hade några hyfsade flygningar vid både Bran-
näs våtmarksområde i Oxelösund och Rysstoppen strax 
utanför Nyköping då det var en större mängd som sur-
rade runt lamporna. Någon enstaka natt på Rysstoppen 
hade vi över 1000 djur på dukarna men även vid Linud-
den var det rätt stora mängder. Kenneth Andersson 
(KA) hade flera ovanliga arter på sin tomtlampa. Jesper 
Lind (JL) har bättre tomtfälla än min, vilket visade sig i 
år också. Flit ute i markerna lönar sig dock alltid. Karl 
Källander (KK) har haft betesfälla på Brannäs vilken 
inte gett några udda fynd i år. Min egen tomtfälla är 
inte bra men i år var den lite bättre än föregående år. 
Jag och Kenneth var dessutom ordentligt flitiga med 
dukarna.  

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 april men med dåliga flygningar, det var riktigt 
ont om sälgflyn i år också. Ingen videfuks noterades i 
år under våren på Brannäs (som 2018) så den är nog 
borta. Maj månad var hyfsat varm och många som-
mardjur var tidigt på vingarna. Sommaren som följde 
var ganska normal, inte alls den tropiska värme vi hade 
2018. Hösten normal men med temperatur upp emot 

20 in i oktober. Senare års nyetableringar har stått sig 
väl och flera nya arter kan betraktas som bofasta. Det 
gäller t.ex. Sälgskimmerfjäril, Eksikelvinge, Guldgul lavspin-
nare, Vasslavspinnare, Strecktecknat aftonfly, Violettgrått 
bandfly, Vitfläckat lundfly, Ljusringat lövfly, Rosa jungfrufly, 
Tvillingfläckat rörfly, Igelknoppsrörfly, Vattrad malmätare, Rot-
streckad älvmätare m.fl.

Rapportörer: JS Jan Sjöstedt, KA Kenneth Anders-
son, JL Jesper Lind, ASK Anneli och Staffan Kihl.

Nya arter för listan

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

Benfärgad lövmätare Idaea fuscovenosa 1 ex 7/7 Sjö-
saskogen Fredriksdal (JS). Otippat uppe i storskogen, 
arten endast funnen vid kusten och i Oxelösunds villa-
område samt bangård.
Rödbrämad lövmätare Idaea humiliata 5 ex 7/7 Sjö-
saskogen Fredriksdal (JS) Otippat uppe i storskogen, 
arten har dock en explosionsartad spridning i kustom-
rådet, mycket vanlig vid t.ex. Nynäs.
Nätådrig parkmätare Eustroma reticulata 1 ex 21/6 
Linudden (KA, JS) även fynd här 2018. En ny lokal 
som då bör hålla värdväxten, ingen annan springkorns-
art dock funnen i närområdet.
Rotstreckad älvmätare  Hydrelia sylvata Totalt mer än 
20 ex olika lokaler bl.a. 10 ex Linudden i juni på en 
lampa. Det första djuret togs 2017. Arten får betraktas 
som bofast och väletablerad. 
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Pilgördelmätare Cyklophora pendularia flera ex i juni (JS, 
KA) 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 varje kväll vi samlade där.
Krönt malmätare Chloraclystis v-ata (JS, KA) Arten var 
vanlig i vårt område, minst tre generationer den ses 
hela sommaren.
Oren malmätare Eupithecia immundata   flera ex i juni 
Linudden, 1 ex 8/8 (KA) tomtfälla Oxelösund, en mig-
rerande 2:a generation. Nu flera ex på olika lokaler de 
senaste åren. Värdväxten (trolldruva) är vanlig på dessa 
platser. Arten dessutom svår på ljus, flyger spontant sen 
eftermiddag, egen erfarenhet från Mörkö. 
Gullrismalmätare Eupithecia virgaureata 1 ex 7/7 Sjösa-
skogen Fredriksdal (JS) En förbisedd art.
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 juli (JS, KA) 
Linudden, går dåligt på ljus.
Ringad eklavmätare Hypomecis punctinalis > 100 ex en 
natt i början av juni vid Linudden, den vanligaste mäta-
ren vid denna tid.
 
Flyn 

Alaftonfly Acronicta alni 1 ex 4/6 (JS) Linudden
Strecktecknat aftonfly Acronicta strigosa > 20 ex maj-
juli (KA, JS) Linudden. En veritabel explosion på den-
na plats, oväntat med sådan utveckling.
Treuddtecknat aftonfly Apatele tridens 3 ex på olika 
lokaler, arten har fortfarande ett uppsving.
Spjutaftonfly Apatele cuspis Betydligt ovanligare i år.
Hedjordfly Xestia castanea 1 ex 27/8 Rysstoppen (KA) 
sällan på ljus, lättare på bete.
Rödkantat jordfly Eugraphe sigma > 10 ex i slutet av 
juni Linudden (JS, KA) dessutom 2 ex 7/7 Sjösaskogen 
(JS).

Gråvattrat bandfly Epilecta linogrisea  >20 ex 9/8 Köls-
halsen Oxelösund, 1 ex Höglunda 30/8 (ASK).

Storfläckigt bandfly Noctua interposita 2 ex 9/8 Köls-
halsen Oxelösund (JS,KA) 6 och 7:e fyndet för områ-
det. Denna natt var det 100-tals med mindre bandflyn 
på dukarna.
Brunviolett bandfly Noctua janthe Fortfarande områ-
dets vanligaste bandfly. 
Gråviolett bandfly Noctua janthina flera ex Rysstoppen 
och Kölshalsen juli-aug (JS, KA).
Jordgrått ängsfly Apamea oblonga 1 ex 19/6 Kvarsebo 
(KA) Sällan sedd.
Sädesängsfly Apamea sordens 1 ex 7/7 Sjösaskogen 
Fredriksdal (JS) Sällan sedd.
Rödtofsat ängsfly Apamea rubrirena flera ex i juli 
Rysstoppen och 1 ex Sjösaskogen 7/7 (JS).
Grått johannesörtfly Chloantha hyperici flera ex 
Rysstoppen samt > 10 ex 9/8 Kölshalsen (JS, KA).
Vitfläckigt lundfly Melanchra persicariae Flera ex från 
Linudden och Rysstoppen i juni-juli (JS, KA).
Praktnejlikfly Hadena confusa 1 ex. 20/6 Linudden (JS). 
Sällan sedd art.
Kärrängsfly Athetis pallustris >10 ex i slutet av juni 
Linudden (JS, KA). Ej noterad på flera år.
Rosa jungfrufly Eucarta virgo 20 ex men endast på 
Rysstoppen från början av juli till mitten av september. 
Kul att den håller ställningarna här.
Brungult nässelfly Abrostola triplasia 4 - 5 ex flera lo-
kaler.

Foto: Staffan Kihl
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Inbuktat vecklarfly Zenobia retusa 2019 enstaka vid 
Brannäs på bete och på ljus.
Ljusringat lövfly Hoplodrina ambigua 10 ex 22/8 - 20/9 
(KA:s tomt Oxelösund) fler fynd i år från en plats än 
det sammanlagda antalet i Sörmland under de tre år 
den funnits i landskapet. Arten kan betraktas som bo-
fast och vanlig i Oxelöund.
Torvfly Calamia tridens 1 ex Rysstoppen (KA, JS). Sällan 
sedd art.
Tandfly Phlogophora meticulosa många ex i oktober i 
KA:s tomtfälla Oxelösund.

Kamsprötat puckelfly Aporophyla lueneburgensis 1 ex 
15 /9 Oxelösund (KA) tomtfälla. Det första fyndet i 
Nyköping/Oxelösund. Det finns ett gammalt fynd från 
Trosa. Arten är en migrant här.
Igelknoppsrörfly Capsula sparganii 1 ex 3/8 Brannäs 
(KA, JS) 1 ex Kölshalsen Oxelösund 9/8 och 1 ex 
KA:s tomtfälla i Oxelösund 29/8 6:e-9:e fyndet i bioto-
per och som migrerande tyder på en fast population då 
arten är svår på lampa.
Kanelbrunt rörfly Capsula algae 1 ex 10/8 Brannäs. 
Blott det 5:e fyndet för området.
Tvillingfläckat rörfly Lenisa gemenipuncta 1 ex 6/8 
Brannäs (KA, JS).
Silverlinjerat metallfly Autographa mandarina 1 ex 8/8 
Rysstoppen (KA). Enstaka ex i Sverige de senaste åren.

Ekordensfly Catocala promissa Många ex på Brannäs.
Vinkelbandat ordensfly Catocala nupta Flera ex bl.a. på 
Brannäs och Ryssbergstoppen.

Vågbandat ordensfly Catocala sponsa Flera ex på Bran-
näs.
Blått ordensfly Catocala fraxini flera ex många lokaler, 
bl.a. med våra tre röda ordensflyn på samma bete på en 
stor ek på Brannäs samtidigt.
Mindre glansfly Elaphria venustula 1 ex 27/6 Linudden 
(JS). Blivit ovanlig.

Foto: Staffan Kihl
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Mätarfly Colobochyla salicalis 2 ex Linudden 29/6 1 hona 
och en hane kom sent och samtidigt, nykläckta. 1 ex 
7/7 Sjösaskogen Fredriksdal (JS) De första för Nykö-
ping.
Snedstreckat mottfly Schrankia costaestrigalis Flera ex 
på Brannäs i juli – augusti, oftast på bete. 

Dagfjärilar

Tistelfjäril Vanessa cardui Årets inflygning från sydost 
var av sällan skådad mängd. De myllrade in från havet 
beskrevs det för mig av folk som besökt de yttersta skä-
ren. När 2:a generationen kläcktes i juli räknade jag till 
200 ex på Rysstoppen bl.a. 5 ex på en tistel. Sydsträck 
noterade till slutet av september.
Sälgskimmerfjäril Apatura iris 30 ex 28/6-24/7 i Art-
portalen många från storskogsmiljöer runt Stora Bötet 
men även fält och villasamhällen som Sjösa 13/7(JS). 
Den veritabla explosionen fortsätter.
Makaonfjäril Papilio machaon 6 rapporter totalt i Art-
portalen 16/5 – 29/6 bl.a. 6 ex samtidigt från Fjällmos-
sen 31/5.

Apollo Parnasissus apollo 10 observationer i Trosaområ-
det 25/6 - 13/7 (Artportalen).

“Spinnare” –Svärmare

Ligustersvärmare Sphinx ligustri 1 ex 20/6 Linudden, 
1 ex Sjösaskogen Fredriksdal 7/7 (JS). Sparsam.
Stor dagsvärmare Macroglossum stellatarum 1 ex Sjösa 
27/6 (JS).
Humledagsvärmare Hemaris fuciformis 1 ex Nynäs slott 
29/6 entomologisk sommarexkursion. Allmänt spridd 
vid förekomst av värdväxten try men sällan sedd.
Blåhuva Diloba caeruleocephala 2 ex 13 - 14/10 KA:s 
tomtfälla Oxelösund, 1 ex i oktober Höglunda (ASK). 
Sällan sedd.
Eksikelvinge Watsonalla binaria >100 från 11/5 olika 
lokaler bl.a. 40 ex Brannäs 1/8 De sista i slutet av sep-
tember. Osannolik utveckling då de första områdesfyn-
den togs 2015.
Kungslavspinnare Lithosia qadra >20 ex många platser 
bl.a. 2 ex 3/8 på min usla tomtlampa.
Guldgul lavspinnare Eilema sororcula 2 ex 20/6 (JS) 
Linudden. Sent på säsongen. Det 9-10:e fyndet inom 
området, det 1:a fyndet var i Kvarsebo för 6 år sedan, 
expansionen fortsätter.
Punktlavspinnare Pelosia muscerda >10 ex juli-augusti 
Brannäs och Rysstoppen.
Vasslavspinnare Pelosia obtusa 3 ex 1/8 Brannäs Oxelö-
sund (KA, JS).
Större borstspinnare Seline irrorella 1 ex 10/7 Buskhyt-
tans såg (JS, KA). Arten förekommer på flertalet platser 
på Tunabergshalvön.
Ängsmetallvinge Adscita statices 29/6 1 ex Kärrs gård 
Studsvik (JS). En säker lokal.

Jan Sjöstedt  
0705729232  
atropos@hotmail.se

Foto, där ej annat anges, Kenneth Andersson

Större borstspinnare


