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Svenskt entomologmöte i Blekinge

 Göran andersson & Chester svensson

När junimörkret sänkte sig över Aspans kursgård 
invid Blekinges kust, strax söder om Ronneby, 
flammade den ena kraftiga ljuskällan efter den 
andra upp i omgivningen. Runt lamporna samla-
des ett större antal entomologer och likaså, efter ett 
tag, en och annan ditlockad fjäril. Det Tjugoförsta 
Svenska Entomologmötet var igång.

Mötet arrangerades av Föreningen Sydosten-
tomologerna och programmet var som vanligt på 
entomologmöten kryddat med intressanta exkur-
sioner. Inte lika vanligt var att dessa kunde genom-
föras i ett strålande väder.

Men innan vi fick knalla ut i den blekingska 
naturen var det till att bänka sig för årsstämma i 
Sveriges Entomologiska Förening. Till skillnad 
från föregående stämma (se AROMIA nr 3, 2009) 
förlöpte denna smidigt och utan några tveksamhe-
ter beträffande det formella. Revisionsberättelsen, 
som förra gången var på 6 sidor, inskränkte sig i 
år till 6 rader! Ändå tog mötet hela två timmar och 
diskussionerna var livliga bl a om den ekonomiska 
situationen för Entomologisk Tidskrift. De senaste 

årens underskott kan inte få fortsätta. Årsstämman 
uttalade att 2010 måste bli det år då alla entomolo-
ger tillsammans försöker hitta olika uppslag för att 
öka antalet prenumeranter och att ambitionen för 
2010 är att öka antalet prenumeranter med minst 
10 procent.

Entomologmötet i Blekinge var välbesökt ... Foto: Christer Bergendorff.

... och återväxten verkade också vara tillfredsställande. 
Niklas Jönsson skickade ut sin son Vidar fullt utrustad med 
det mesta en entomolog kan behöva.  
Foto: Göran Andersson.
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En annan ingående diskussion hölls om 
insamlingsetik, om frivilliga insamlingsstopp 
och om de befintliga Entomologens budord. 
Dessa har nu funnits oförändrade i 19 år och 
kan behöva ses över och anpassas till dagens 
situation. Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen 
att i samråd med lokalföreningarna tillsätta en 
kommitté som får i uppdrag att göra en översyn 
av Entomologens budord samt en utvärdering 
av det frivilliga insamlingsstoppet av veroni-
kanätfjäril och kronärtsblåvinge.

Bland de mera formella ärendena kan följande 
nämnas: Det ekonomiska resul-
tatet för 2009 slutade med ett 
underskott på ca 15 000 kr (341 
000 kr i intäkter och kostnader 
på 356 000 kr). Prenumera-
tionsavgiften för ET 2011 fast-
ställdes till 300 kr för svenska 
prenumeranter. Styrelsen fick 
ansvarsfrihet och Hans Karls-
son omvaldes som ordförande 

på två år. Ny i styrelsen blev Hans-Erik Wanntorp.
Efter årsstämman och information om Fauna-

väkteri och Svensk dagfjärilsövervakning (se 
AROMIA nr 2, 2010) samt en stärkande lunch var 
det dags att ge sig ut i Blekingenaturen. Lördagens 
mål var halvön Gö med diverse fina biotoper. Några 
fynd från detta område var bålgeting, 14-fläckig 
nyckelpiga, sandbin och liten guldvinge. En flylarv 
på en ekstam vållade huvudbry och togs tillvara av 
Håkan för kläckning. 

På lördagskvällen var vi inte tröttare än att vi 
orkade lyssna till Håkan Ljungberg som informe-
rade om Artportalen idag och i morgon. En ny ver-
sion är på gång. En ekvedstapel vid förläggningen 
befanns innehålla några rödhjon. Promenadvägarna 
i omgivningen begicks också av lysmaskar. Kväl-
len avslutades med tända fångstlampor och gril-
lad korv. De två kvällarnas lampfångst resulterade 

Hans Karlsson – här spanande efter byte på mnemosyne
lokalen – omvaldes som ordförande i Sveriges Entomolo
giska Förening. Foto: Göran Andersson.

Lampfångst är en mycket populär 
sysselsättning under kvällar och 
nätter på de svenska entomologmö
tena. Stundom sätts lamporna upp i 
naturfager miljö med lövverket som 
vacker inramning. Stundom väljs lite 
mer udda platser.  
Foton: Göran Andersson.
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bl a i lindsvärmare, hasselfly, tandad och ockragul 
sikelvinge, gräsulvar, bokspinnare, tandmätare och 
citronmätare. 

Lampor i Gö på lördagskvällen lockade bl a troll-
spinnare, gulsvansspinnare och eksikelvinge (en av 
invandrarna under senare tid).

Söndagen tillbringade vi på en lokal för mnemo-
synefjäril och fick också en demonstration av hur 
man kan föda upp arten i ett badkar! Mnemosyne-
fjärilarna är föremål för intensiva studier och de 
flesta blir förr eller senare infångade av studietea-
met och märkta, vilket vi fick demonstrerat. Man 
redovisade också hur man tänker när lämpliga 
lokaler restaureras.

På mnemosynelokalen fanns också många strim-
löss (den rödstrimmiga skinnbaggen) och enstaka 
kartfjärilar.

Nästa år är det VEKs tur att anordna det Svenska 
Entomologmötet. Till skillnad från de två tidigare 
gånger vi fått förtroendet (1991 och 2001) planerar 
vi att förlägga mötet utanför Göteborg. Program-
met är inte helt klart men vi kommer att tillbringa 
ett par försommardagar (pricka för 17-19 juni i 
almanackan!) i ett entomologiskt välkänt område 
– Sparresäter i det inre av Västergötland. Där finns 
ett naturbruksgymnasium som kan bli en perfekt 
bas för exkursioner på Kinnekulle, i Valle härad 
och i andra högintressanta områden. Ett tillfälle att 
vandra i Carl Johan Schönherrs fotspår!

Anders Brattström visar var en 
mnemosynelarv har förpuppat sig i 
det badkar, som används till uppföd
ningen (till vänster).  
Nedan visar han hur man greppar 
den rätt så tåliga fjärilen och märker 
den. Därigenom kan man via fångst 
och återfångst få ett mått på popula
tionens storlek. 
Längst ner en strimlus. Arten var 
mycket vanlig på mnemosynelokalen. 
Foton: Göran Andersson.


