
Verksamhetsberättelse år 2004 
för Föreningen Sörmlandsentomologerna 

 
Så var det tjugonde året av föreningens levnad avverkat, med oförändrad vitalitet men dock 
med åldrandetecken i form av lika mycket stigande medelålder bland medlemmarna. 
Styrelsen förefaller samtidigt ha evigt liv; är densamma år från år med ordföranden Ingemar 
Struwe, vicen Jan Sjöstedt, sekreteraren Guje Olsson, kassören Håkan Gustafson och de 
båda hårt arbetande suppleanterna Göran Liljeberg och Håkan Elmquist. Redaktören Peter 
Wärmling verkar vara lika evig han även om han började sin bana som kassör i föreningen; 
nu har han dock hunnit med att ge ut nitton årgångar av flaggskeppet Graphosoma. Och 
måtten håller vi också: med en viss medlemsomsättning vi blir varken fler eller färre, vid årets 
utgång var vi 80 medlemmar.  
 
På SEF:s årsstämma och det femtonde svenska entomologmötet i Västerdalarna var 
Ingemar föreningens representant. Till årsstämman hade vi remitterat två viktiga ärenden, 
nämligen dels åtgärder mot dålig samlaretik och dels en debatt om Artdatabankens 
tillförlitlighet. Båda frågorna debatterades med hetta fast timmen var sen.  
 
De traditionstyngda inomhusmötena började även detta år i januari med det 
vitalitetssprakande Öppet Hus i Nyköping med ett tjugotal deltagare som alltid.  På årsmötet i 
Mariefred i mars lockades också tjugo deltagare till Håkan Elmquists och Urban Wahlstedts 
trevliga och givande duett över temat humlor.  Höstmötet ”Hemma hos” gjorde en paus detta 
år.  
 
Vårexkursionen gick i början av juni till Ringsö i Sörmlandsskärgården i vackert väder och 
med tio deltagare. Utbytet blev desto mindre på grund av en katastrofalt överbetad natur.  
Höstexkursionen inföll sista dagarna i augusti då fyra ännu sommaruthålliga deltagare 
besökte ädellövsbiotopen Lindön i Sörfjärden och kunde glädja sig åt flygande myskbockar 
och sällan sedda blomflugeskönheter.  
 
I samarbetet med naturvårdande myndigheter har vi besvarat ett halvdussin remisser från 
länsstyrelsen angående nya naturreservat, varit inbjudna till landshövdingens invigning av 
länets hundrade naturreservat, i mars deltagit i länsstyrelsens informationsträff om aktuella 
naturvårdsfrågor och i november i dess möte om åtgärdsprogram för hotade arter. Vid det 
sistnämnda mötet presenterades också vårt och länsstyrelsens gemensamma projekt 
Dagfjärilar i Sörmland, tänkt att pågå 2005-2009. Det nationella projektet om en ny strategi 
för skydd av värdefull natur på skogsmark presenterades av länsstyrelsen och 
skogsvårdsstyrelsen på ett möte i september och sedan dess ingår vi i referensgruppen för 
den lokala länsstrategin i Sörmland. I kommunerna har vi fortfarande representanter i 
naturvårdsberedningarna i Eskilstuna och Nyköping; dessutom har vi agerat i Strängnäs för 
att förhindra bebyggelseexploatering av värdefulla ekbiotoper vid Läggesta. Banverkets 
planer på en Ostlänk genom Sörmland har vi informerats om.  
 
Ja det var 2004 – och det var väl inte så litet! 


