Föreningen Sörmlandsentomologernas verksamhetsberättelse 2006.
Styrelsen sitter envist kvar. Årsmötet lyckades inte byta ut den i år heller: Ingemar Struwe
som ordförande, Jan Sjöstedt som vice, Guje Olsson som sekreterare, Håkan Gustafson
som kassör – och så de två arbetande suppleanterna Håkan Elmquist och Göran Liljeberg.
Ingemar förde föreningens talan på SEF:s årsstämma i samband med det 17:e svenska
entomologmötet vid Omberg, som tvärt emot all tradition bjöd på ett fantastiskt insektväder.
Peter Wärmling var redaktör för Graphosoma ännu ett år och Håkan G var webbmaster för
vår hemsida. Medlemsökningen som inleddes förra året till följd av dagfjärilsprojektet
fortsatte detta år och slutade med summa 99 medlemmar.
Vår traditionstyngda förenings mötesverksamhet följde väl inkörda spår. Januarimötet Öppet
Hus i Nyköping lockade 20 deltagare som alla bjöd på sina spontana och inspirerande bidrag
från det gångna årets äventyr. Vid årsmötet i Nykvarn i mars berättade Janne Sjöstedt om
den vådliga fjärilsresan till Nya Guinea ur såväl entomologiska som etnologiska perspektiv;
15 åhörare följde spänt thrillern. Höstmötet ”hemma hos”i slutet av augusti med 8 ”gäster”
var tillika en heldagsexkursion, och allt gick av stapeln i Peters marker på Mörkö och stuga
på Hölö. Årstiden var väl lämpad för hopprätvingar av vilka det observerades summa 15 arter
– mest anmärkningsvärd bland dem alvar-arten grå vårtbitare, det andra fyndet i Sörmland!
En lärkfalk jagade trollsländor mer framgångsrikt än vi men 12 dagfjärilsobsar blev det att
rapportera i dagfjärilsprojektet. Nattfjärilarna hade däremot gått och lagt sig visade det sig vid
lampan på kvällen.
Från länsstyrelser och kommuner har vi under året fått 31 ärenden eller remisser. Det har
rört sig om planerade naturreservat, Natura-2000-områden, åtgärdsprogram för hotade arter
eller Skogsstrategiplan respektive Myrskyddsplan. Vi har besvarat de flesta – och fått gehör
för våra synpunkter i ökande omfattning. Ett nära samarbete med länets övriga ideella
naturvårdsorganisationer har etablerats särskilt i utformandet av remissvaren. Grunden till
detta samarbete lades under en lång gemensam studiecirkel i skogsnaturvård under våren
vilken avslutades med en flerdagars studieresa till Ombergs och Färna ekoparker.
Projektet Dagfjärilar i Södermanland var vår stora aktivitet 2006, det andra av dess fem
planerade år. Samarbetet med länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län har varit
mycket gott och stimulerande. Vid årets slut fanns 260 deltagare i projektet, och i Stockholms
län var 58 % av atlasrutorna bokade medan siffran för Södermanlands län var 36 %.
Landskapet Sörmland hade vid årets slut flest rapportörer i Artportalens dagfjärilssystem. 21
olika aktiviteter i projektet genomfördes såsom kurskvällar om fjärilar och
artportalrapportering, föredrag och exkursioner. En ny, reviderad upplaga av vår fjärilsbok
gavs ut och gick åt som smör även den, den heta linjen Dagfjärilstelefonen etablerades,
hemsidan informerade successivt om händelser i projektet och utställningen vandrade runt
på olika offentliga platser i länet. Liksom året innan hölls ett stort eftersäsongsmöte i Gnesta
med ekologiprofessorn Sven G. Nilsson från Lund som inbjuden föredragshållare.

