
Ska det äntligen våras för skogsinsekterna? 

Något håller på att hända inom naturvården och skogsbruket i 
Fältbiologerna genomför två kampanjår för kunskap om insekter. 
Sveriges Natur ägnar en hel årsbok åt insekter: "Myller", 1986. 
Sveriges Skogsvårdsförbund ger ut temanummer av sin tidskrift 
om skogsinsekter och naturvårdshänsyn. Skogsstyrelsen och Lant-
bruksuniversitetet ger ut delen om den lägre faunan i serien om 
faunavård i skogsbruket. Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt 
skriver stora artiklar som t. ex. "Städmani i skogsbruket hotar 
småkryp". Eskilstuna kommun kontaktar Föreningen Sörmlandsento-
mologerna för att få hjälp med en insektsinventering av ett av-
verkningshotat område. Föreningens styrelse kallas att deltaga 
vid Föreningen Södermanlands Ornitologers upptaktsmöte för skogs-
gruppsmedlemmar. Och så vidare ... 

Insekterna ligger i tiden. Vill du hänga med - skaffa följande: 
Faunavård i skogsbruket. Del 2 - Den lägre faunan. Pris 120 kr. 
Av Bengt Ehnström och Henrik W Walden. Beställes från Skogsstyrel-
sen, läromedelsbeställningen, 551 83 Jönköping. Tel 036/192547. 
Detta är ett pionjärarbete med en genomgång av entomologiskt 
skyddsvärda skogsbiotoper med en översikt av deras specifika och 
hotade arter. Drygt halva boken utgöres av artfaktablad ordning 
för ordning och art för art. Denna unika sammanställning av vårt 
vetande idag inom detta område visar samtidigt var luckorna i ve-
tandet finns. - Denna bok kan ingen seriös entomolog vara utan^ 

Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift. Pris 20 kr/st + exp-avg 15 kr. 
Nr 2-85: Skogsinsekter och skogsskydd. Nr 3-86: Hänsyn till natur-
vård. Beställes från Sv. Skogsvårdsförb., Box 273, 182 52 Djursholm. 
Nr 2-85 ger en aktuell översikt över vilka skogsinsekter som stäl-
ler till förtret för skogsbruket numera - och i vilken omfattning. 
Artiklarna är skrivna av skogsentomologer. Nr 3-86 är en resumé 
av jägmästaren Katarina Eckerbergs forskningar kring tillämpningen 
av §21 i skogsvårdslagen, den s.k. naturvårdshänsynen. En mycket 
angelägen undersökning med intressanta och delvis förfärande be-
sked. Okunnighet och slarv ödelägger mycket i onödan! 
Vaksamhet och ökad kunskap behövs. Börja du med dessa tidskrifter! 
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