
Föreningen Sörmlandsentomologernas
verksamhetsberättelse för år 2014

Till styrelsen nyinvaldes Andreas Grabs, Inger Nennesmo och Lea Pirttilahti. Den fick
sålunda följande sammansättning: Håkan Elmqvist ordförande för 6:e året, Janne Sjöstedt vice
ordf., Anneli Kihl sekreterare, Göran Liljeberg kassör tillika redaktör för Graphosoma samt
ledamöterna Andreas Grabs, Inger Nennesmo distributör och Lea Pirttilahti. Adjungerad till
styrelsen är Staffan Kihl som ansvarig för föreningens hemsida och medlemsregister. Lea
Pirttilahti och Leif Svanblom var föreningens delegater på SEF:s årsstämma i Mora.

En del medlemmar har lämnat föreningen vanligen genom att inte betala medlemsavgiften.
Den slutliga medlemssiffran vid årets utgång blev därmed 87.

Från länsstyrelser och kommuner har vi fått skrivelser, mestadels remisser angående nya
naturreservat. De flesta av remisserna har besvarats. Remisser och svar har lagts ut på
föreningens hemsida.

DIARIUM 2014

2014-02-05 Eskilstuna kommun: Inbjudan till möte om Naturreservatens dag i Årby.
2014-02-05 Visades på årsmötet.
2014-02-20 Eskilstuna kommun: Remiss av förslag till ombildning av Sundbyholms

naturreservat.
2014-02-27 Håkan Elmqvist besvarade: Inget att erinra.
2014-03-24 Beslut angående Hornafjärdens naturreservat i Gnesta och Nyköpings kommun.

2014-03-25 Ingen åtgärd.
2014-09-24 Länsstyrelsen. Revidering av beslut och skötselplan för Hedlandets naturreservat

i Eskilstuna kommun.
2014-11-02 Lea Pirttilahti och Leif Svanblom besvarade: I det stora hela tycker

Sörmlandsentomologerna att förslaget är utmärkt. Vi har dock några
kommentarer angående

1. Areal av skog PG och PF
2. Sotnätfjärilen
3. Skötsel av slåtteräng

1. En anmärkningsvärd stor andel av skogen kommer att utgöras av skogar med
generell hänsyn PG. Det är rimligt med en högre ambitionsnivå för områdets
skogar. Vi anser därför att det ur naturvårdssynpunkt införs en större areal skog
med förstärkt hänsyn PF.

2. Eftersom Hedlandet har en av mycket få förekomster i Sörmland av
sotnätfjäril anser vi att förstärkt hänsyn ska tas till deras livsmiljö i
skötselplanen.

3. Vi ser gärna att länsstyrelsen i Sörmland tar initiativ till att ytterligare areal



av ängsmarken blir slåtteräng. Varför inte låta någon idéell förening ansvara
för skötseln? Men med ett visst stöd för material såsom liar, räfsor m.m.

2014-11-05 Länsstyrelsen. Bildande av Hvalstaskogens naturreservat i Katrineholms
kommun.

2014-11-05 Länsstyrelsen. Bildande av Kokärrets naturreservat i Katrineholms kommun.
2014-11-06 Länsstyrelsen. Bildande av Naturreservatet Misätters ekhagar i Gnesta kommun.
2014-12-15 Länsstyrelsen. Bildande av och skötselplan för Naturreservatet Misätters

ekhagar i Gnesta kommun.
2014-12-21 Håkan Elmqvist besvarade angående generellt insamlingsförbud av

ryggradslösa djur om tidigare praxis ändrats.
2014-12-15 Länsstyrelsen. Bildande av och skötselplan för Hvalstaskogens naturreservat i

Katrineholms kommun.
2014-12-21 Ingen åtgärd.

Styrelsen har haft 4 sammanträden under året.

Mötesverksamheten följde invanda och uppskattade traditioner. Året började med
inomhusträffen Öppet Hus i Nyköping den 1 februari (23 deltagare) och fortsatte med
årsmötet (16 deltagare) i Studiefrämjandets lokaler i Gnesta 15 mars med föredrag av Karl
Källander. Ett bildmöte i Gnesta arrangerades den 18 oktober med vackra bilder från
deltagarna.

Vi deltog i Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö med en egen monter på temat
insekter i trädgården. Ett oräkneligt antal besökare vid vår monter ledde till en del nya
medlemmar.

Följande exkursioner genomfördes: Exkursion vid Östermalma 24 maj under ledning av Ruth
Hobro och Gunnar Sjödin med 20 deltagare. Sensommaraktiviteten Hemma hos ägde rum 23
augusti hos Lea Pirttilahti och Leif Svanblom på deras torp i Sörmland med 11 deltagare som
trotsade regnet.

Faunaväkteri har bedrivits av Björn Carlsson, Håkan Elmqvist, Anneli och Staffan Kihl.

Graphosoma utgavs med ett nummer i slutet av året.

Hemsidan har varit en viktig och levande kontaktyta mot medlemmar och en intresserad
allmänhet.

Mariefred 2015-03-14

Håkan Elmqvist


