Vad gjorde
Föreningen Sörmlandsentomologerna år 2005?
2005 var det 21:a verksamhetsåret. Föreningen har blivit vuxen och var väl synlig i det
sörmländska samhällslivet. Medlemsantalet ökade men styrelsen var sig ständigt lik med
Ingemar Struwe som ordförande, Jan Sjöstedt som vice ordf., Guje Olsson som sekreterare,
Håkan Gustafson som kassör och sist men inte minst de två trägna och trogna
suppleanterna Håkan Elmquist och Göran Liljeberg. På SEF:s årsstämma och det sextonde
svenska entomologmötet på Dalarö representerades föreningen av Ingemar och Göran; värd
för mötet var den 125-årsjubilerande Stockholmsföreningen som erbjöd logi med
alkoholförbud (Frälsningsarmén) och exkursion med insamlingsförbud (Tyresta nationalpark)!
Redaktören Peter Wärmling vårdade vår klenod Graphosoma, nu 20 årgångar gammal. Vi
öppnade också en egen hemsida. Dagfjärilsprojektet bidrog till en medlemsökning som
samtidigt förbättrade jämlikheten (flera kvinnor). Medlemsantalet (inte medelåldern!) ökade
från 80 till 90. Hundra synes vara inom räckhåll.
Inomhusmötena följde den tradition alla uppskattar. Året började med Öppet Hus i Nyköping
som på sedvanligt sätt sprudlade av spontanitet och inspiration och omkring 20 deltagare.
Årsmötet i ett översnöat Malmköping bjöd på föredrag av Stanislav Snäll om klokrypare,
mycket små djur med vassa nypor som imponerade på de 16 åhörarna. Hela svenska
faunan i en cigarrlåda!
Fältverksamheten bestod av Insekternas dag på fältstationen Rördrommen, annonserad
även till SNF-medlemmar och allmänhet. Endast 6 personer visade sig på hela dagen, och
då räknades även elektrikern som kom för att reparera skadorna efter nattens åskväder. Till
inventeringen på Ridön i juni kom 4 medlemmar. Förhoppningarna att återfinna stenfrömalen
hade förbättrats då länsstyrelsen i Västmanland nu hade röjt på den igenväxande lokalen.
Det visade sig dock att man röjt på fel ställe. Stenfrömalen påträffades ej heller.
Årets sista möte var ”hemma-hos”-traditionen, detta år hos Jukka Väyrynen i Dunker, ett
riktigt kamratmöte med 11 gäster i varm höstsol, trevliga exkursionsmarker och roliga fynd
som bokspinnarlarv på hassel, hasselrullvivel på al samt bålgeting och stor aspvedbock.
Försök att med en mjölkörtsspinnarhona i bur locka fram hanar ur terrängen lyckades inte.
Som remissinstans för länsstyrelser och kommuner hade föreningen ett aktivt år. Vi
kommenterade ett tiotal förslag om nya naturreservat i Södermanlands län, två
åtgärdsprogram för hotade arter samt en kommunal naturvårdsplan i Flen . Den största
insatsen gjordes dock i samband med Sveaskogs initiativ att göra Ridö-Sundbyholmsarkipelagen till ekopark där vi tillsammans med Naturskyddsföreningen drev en studiecirkel
som utmynnade i en ekologisk målbild för området, vidare besvarades remisser från
Sveaskog och länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland ang. arkipelagens framtida
skötsel. Vi hade också en representant (IS) i Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens
referensgrupp i arbetet med den nya nationella skogsstrategin.
Det som dominerat föreningens arbete under året var dock det stora projektet Dagfjärilar i
Södermanland som lanserades brett och intensivt i samarbete med Länsstyrelsen i
Södermanlands län. Kort efter starten anslöt sig även Länsstyrelsen i Stockholms län med
ansvar för södermanlandsdelen i det länet: Södertörn och skärgården. Vår nyproducerade
fjärilsbok Dagfjärilar i Södermanland blev en succé med 15000 utlämnade gratisexemplar
under året. Även på andra håll i landet har boken efterfrågats. Kortkurser, exkursioner,
uppföljningsmöten och en stor utställning på residenset i Nyköping samt på Ebelingmuseet i
Torshälla krönte projektet. Facit av projektåret blev 211 deltagare och 175 inventerings-rutor
bokade. Projektet fortsätter till och med 2009. Då firar vi 25-årsjubileum och kommer också
att vara värdar för det svenska entomologmötet.

