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Årets svenska entomologmöte ägde rum 14-16 
juni med Ölands folkhögskola i Skogsby som bas. 
Exkursionerna däremot förlades till största delen 
till fastlandet och det intressanta området norr om 
Kalmar. 

Efter incheckning och en god middag användes 
fredagskvällen till föredragningar om Algunnen-
Hornsö-området, dit vi skulle exkurera följande 
dagar, och vilka intressanta arter som finns där. Att 
sedan kvällen-natten ägnades åt lampfångst behö-
ver kanske inte nämnas.

Lördag förmiddag var vikt för årsstämman i Sve-
riges Entomologiska Förening. Den genomfördes i 
god ordning av stämmans ordförande Hans Karls-
son. 

Verksamheten under 2018 
redovisades och godkän-
des. Bokslutet – föredömligt 
skrivet och redovisat av kas-
sören Östen Gardfjell, upp-
visade en vinst på 32 000 kr 
när man från intäkterna på 
534 000 dragit kostnader på 
502 000. Det egna kapitalet 
uppgick till 780 000 kr (alla 
siffror här avrundade). SEFs 
ekonomi är alltså för närva-
rande god. Efter att ha åhört 
en inträngande men positiv 
revisionsberättelse beviljade 
stämman styrelsen ansvars-
frihet för 2018.

För framtiden inte 
mycket nytt. Budgetens 
siffror skilde sig inte 
mycket från föregående 
år, prenumerationsav-
gifterna förblev oför-
ändrade (Entomologisk 
tidskrift 350 kr, Yrfän 
200 kr, båda två för 500 
kr) och alla funktionärer 
valdes om.

Mest kritiskt för SEF 
just nu är avsaknaden av 

redaktör för Entomologisk Tidskrift. Mats Jonsell 
har efter många år av förtjänstfullt redaktörsarbete 
sett sig nödsakad att tacka nej till fortsatt arbete 
med ET eftersom han har fått ett nytt jobb som inte 
går att kombinera med redaktörsskapet. SEF-sty-
relsen letar efterträdare  men flera som har ansetts 
lämpliga har  tillfrågats och tackat nej. Samtidigt 
har de som visat intresse för jobbet inte ansetts 
kvalificerade. Frågan är inte löst men ET kommer 
ut som vanligt med hjälp av en tillfällig redaktion 
(Thomas Persson Vinnersten med hjälp av Magnus 
Bjelkefelt).

Faunaväkteriet fortsätter, med administrationen i 
fortsättningen centralt på SEF. Den brukliga utdel-
ningen av ett markägardiplom utgick. Värdfören-
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Håvning i Horsös ekhagar. Foto Göran Andersson.

Den gamla entrén till Ölands folkhögskola. Foto Göran Andersson.
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ingen hade inte funnit någon 
lämplig kandidat.

Exkursionen på lördags-
eftermiddagen gick till 
Horsö, vid kusten strax norr 
om Kalmar. Här finns bland 
annat fina hagmarker med 
stora ekar. Området invade-
rades av ett fyrtiotal ento-
mologer men antalet bilar 
på den lilla parkeringsplat-
sen hölls nere något efter-
som Ölands folkhögskola 
bistod med två minibussar 
för transporten.

På Horsö, vid björnbärs-
snår inte långt från parke-
ringen hittades ädelguldbag-
gen och en massa rödmurar-

bin, Osmia bicornis. Det var också här myrvapen-
flugan, Clitellaria ephippium togs vilande på björn-
bärsblad. I området syntes även riddarskinnbaggen, 
”körkmacken”, Lygaeus equestris och strimlusen, 
Graphosoma lineatum. Av långhorningar hittades 
ett litet exemplar av den fläckiga splintbocken, 
Leiopus nebulosus.

Lokalen var också givande för trollsländor och 
här fann vi sjöflickslända, större kustflickslända, 
mindre kejsartrollslända och större sjötrollslända.

Den ovanliga kvistkrabbspindeln, Pistius trun-
catus bankades ner från reservatets ekar.

Söndagens exkursioner förlades till trakten kring 

sjön Allgunnen. Vid Grytsjön fanns grovblockig 
skogsterräng med öppnare partier i form av skogs-
vägar och små gläntor. Här fann deltagarna många 
intressanta arter. 

Vid Grytsjöns naturreservat togs också ett antal 
praktbaggar på vedstaplar, bl a bokpraktbagge, 
Chrysobotris affinis och fyrprickig praktbagge, 
Anthaxia quadripunctata.

Under lunchen såg vi kamelstekel, Xiphydria 
camelus och en hagtornsfjäril drog slött förbi. Ljus 
tigerfluga, Temnostoma apiforme hittades tillsam-
mans med skogsnätfjärilar längst bort från sam-
lingsplatsen på en undangömd äng.

Pärlgräsfjäril och strimlus fanns vid Grytsjön. Foton Göran Andersson

Blockrik skog vid Grytsjön. Foto Göran Andersson.
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Naturligtvis letade entomologerna insekter var 
de än befann sig. Vid folkhögskolan fanns minor av 
Chromatomyia horticola, en minerarfluga. Bakom 
skolan kunde man finna båda våra narcissblomflu-
gor. En av dem, Merodon avidus, med förekomst 
bara på Öland och Gotland.

En sammanställning av de mest intressanta 
fynden under mötesexskursionerna finns också 
presenterade i en artikel i Yrfän nr 3 2019 (du pre-
numererar väl?).

Slutligen fick vi 
under mötet en inbju-
dan till nästa års 
entomologmöte. Det 
kommer att arrangeras 
av Entomologiska för-
eningen i Uppland och 
förläggas till Laxön/
Älvkarleby i norra 
Uppland 12 – 14 juni. 
Sikta in er på det!

Gul glasvingefluga (Scaeva selenitica) funnen vid Grytsjön.  
Foto Johan Ennerfelt.

Aspsikelvecklare (Ancylis laetana) togs vid folkhögskolan. 
Foto Johan Ennerfelt.

Tegelbock (Anastrangalia sanguinolenta)  
från Grytsjön. Foto Johan Ennerfelt.


