Verksamhetsberättelse år 2003
för Föreningen Sörmlandsentomologerna
Vårt nittonde år har gått tillända. Styrelsen har varit den ”gamla vanliga” med Ingemar
Struwe som ordförande, Janne Sjöstedt som vice, Guje Olsson som sekreterare, Håkan
Gustafson som kassör, samt Göran Liljeberg och Håkan Elmquist som fullt arbetande
suppleanter. Det brukar räcka med två styrelsemöten per år men 2003 hade vi tre varav ett i
fält under Ridölägret. På SEF:s årsstämma och det fjortonde svenska entomologmötet i östra
Skåne deltog Guje och Ingemar som föreningens delegater. Ingemar har fortsatt som ledamot
i SEF:s arbetsgrupp för en ny handledning, och anförda av Guje säljer vi fortfarande Sveriges
landskapsinsekter bäst i landet.
Medlemsantalet som brukar pendla mellan 75 och 85 låg vid årsskiftet strax under
medeltalet, d.v.s. vi var 78 stycken. Det gamla kompisgänget består och blir äldre men
tillväxten av yngre entomologer är dålig; bara en medlem är junior.
Inomhusmötena består numera av traditionella klassiker. Först kommer januarimötet Öppet
Hus i Nyköping, detta år med 21 deltagare och ett sjudande, spontant program. Årsmötet i
mars i Mariefred lockade 18 deltagare till förhandlingar och föredrag av fjärilsauktoriteten
Göran Palmqvist som talade om förändringar i den svenska fjärilsfaunan de senaste 25 åren.
Höstmötet med temat ”hemma hos” är den senast inrättade traditionen med både inne- och
uteverksamhet, men mest det senare – se nedan.
Exkursionerna fortsatte detta år i juni med repris av ”Ridöns fältstation” i Bagarstugan på
Ridön i Mälaren med 8 deltagare. Stenfrömalen med sin enda bekräftade förekomst i landet
här kunde inte återfinnas detta år heller. Igenväxningen av stenfrölokalen har fortsatt trots
återkommande påpekanden till naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Västerås. Ridölägret
föranledde stort reportage i Västmanlands läns tidning VLT där man dock noga undvek den
heta potatisen stenfrömalens försvinnande. Höstexkursionen med 13 deltagare i samband med
mötet hemma hos Göran L försiggick dels i hans prunkande ”fjärilsträdgård” där som sig bör
även åkervindesvärmaren infann sig på nattkröken. Vi besökte under dagen även betesmarkerna vid Långmaren där trumgräshopporna röda och rasslande flög kring fötterna på oss.
I skogsmarkerna intill hälsade vi på ett nytt, imponerande brandfält som lockade till flera
besök.
Naturvårdsarbetet har inneburit besvarande av talrika remisser från länsstyrelsen som är
mycket aktiv med inrättande av nya naturreservat, allt flera glädjande nog med entomologiska
motiv. Våra synpunkter brukar beaktas. Som förut har vi representanter i naturvårdsberedningarna i Nyköping (Janne) och Eskilstuna (Håkan G). Övriga kommuner i länet har
veterligen inga sådana fora.
Graphosomas adertonde årgång har utkommit med fyra innehållsrika nummer. Peter
Wärmling är vår framgångsrike, evige redaktör.

