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ORDFÖRANDE 

I några månader har jag nu varit ordförande och redan har det rasat in en del ärenden. 

Lite naivt trodde jag att det inte skulle bli så mycket men än så länge har det bara 

varit skoj.  

Nyhetsbrevet som Hans Karlsson startade tycker jag vi fortsätter med. Här följer ett 

försök att samla upp och redovisa några av de viktigaste ärendena och händelserna 

som nått styrelsen efter årsmötet i Lainio.  

Men framför allt vill jag ha feedback från er. Det har tidigare framförts brister med 

kommunikationen mellan lokalföreningarna och SEF. För att vi ska fortsätta med det 

arbete som Hans startade på att minska den bristen måste vi öka diskussionen mellan 

oss. Är det olika åsikter om hur vi driver SEF framåt eller andra frågor så vill jag 

gärna höra dem. Slå mej en signal, skriv ett mail, brev eller kom förbi på en fika. Se 

adress nedan. 

För övrigt vill jag tacka Norrlandsföreningen(NEF) till ett mycket trevligt årsmöte. 

Tyvärr kan man inte välja väder men en del trevliga insekter fick vi se trots vädret. 

Men framför allt var naturen underbar och spännande med fjällnära skog, brandfält 

och sanddyner. 

FAUNAVÄKTERI 

Vi har fortfarande inte fått godkänt på 2010 års redovisning till Naturvårdsverket 

men jobbar vidare med det och ser en lösning inom snar framtid. Däremot har 

anslaget för 2011och 2012 löst sig.  Vi uppmanar därmed alla faunaväkteri 

koordinatorerna i lokalföreningarna att komma in med redovisning angående 

ersättningar till faunaväktare för 2011 och 2012. Att skickas till Håkan lundkvist 

innan 15 okt.  
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Faunaväkteriet fortsätter 2013 med smärre förbättringar t.ex. är det öppet att komma 

in med förslag på vilka arter som kan ingå i faunaväkteriet inför 2013. En 

ansvarsuppdelning kommer att ske länsvis och inte efter landskap mellan 

lokalföreningarna. Detta för att förenkla samarbetet med olika länsstyrelser. 

ARBETSGRUPP FÖR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

Vid årsstämman 2012 presenterade arbetsgruppen för Prenumerations- och 

Kommunikationsstrategi sitt arbete lite kort. Arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete 

och presenterade en del förslag på det senaste styrelsemötet. Det beslutades att man 

skulle gå vidare med att utveckla en profil i samband med arbetet på en ny hemsida. 

SEF:S HEMSIDA 

Den gamla hemsidan rullar vidare trots gammal programvara men med en kunnig 

datatekniker. Thomas Harry har tagit hand om hemsidan och kommer att uppdatera 

den vart efter han får in något material. Hemsidan kommer att skötas lite 

styvmoderligt fram till den nya versionen är klar. Under tiden får ni gärna mata 

Thomas med era programpunkter och synpunkter. Förhoppningen är att en ny 

version kan se dagens ljus under vintern. Då ska även era synpunkter som ni lämnade 

vara integrerade i den nya hemsidan. Skicka material till hemsidan till 

thomas.harry2@gmail.com  

UTREDNING OM ARTPROJEKTET 

På hemsidan finns det svar som SEF lämnade in till Landsbygdsdepartementet med 

synpunkter på ”Rapport om översyn av Svenska artprojektet”. Rapporten var inte 

väl underbyggd och man har fått in väldigt många synpunkter från olika aktörer. Så 

ett beslut lär dröja några månader till innan vi vet vad som händer med 

Nationalnyckeln och museistödet. Tyvärr verkar dagens rådande vindar ge mindre till 

artkunskap och naturvård men mer till vargjakt. Så det ser mörkt men vi hoppas att 

artprojektet bibehålls i sin helhet och det bör närmast utökas. 

STADGEÄNDRING 

I stadgarna står det att styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ledamöter. Att 

låsa sig vid endast fem personer är inte bra utan vi vill utöka styrelsen med fler 

personer. Allt för att fördela arbetet bättre och att var och en sköter en mindre del. Vi 

kommer därför föreslå en stadgeändring till årsmötet och återkommer i frågan. 

GÄSTRIKLAND 

Den tidigare vilande föreningen har nu startat upp igen. Några tappra entomologer 

ska nu åter ta sig an de nedre delarna av Norrland. Härligt tycker vi och lyckönskar 

dem en god start och fortsättning. Kontaktman är Pavel Bína pavelbina@gmail.com  
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REMISSER 

SEF har svarat på några remisser angående olika ÅGP program som inkommit. 

”skalbaggar på gammal asp”, ”skalbaggar på nyligen död tall”, ”orangefläckig 

brunbagge” och jättepraktbagge. 

Att svara på olika remisser är ofta av vikt och blir bättre om det är fler inblandade än 

bara styrelsen. Bli därför inte förvånad om du får en förfrågan att bidra med ett 

remissvar för SEF. Det vore även bra om vi kan samarbeta med svar tillsammans 

med er lokalföreningar som får samma remissförfrågningar av myndigheterna som 

SEF. Tänk på det vid nästa förfrågan. Tillsammans blir svaret förhoppningsvis bättre. 

FJÄRILSKONST? 

Som ni säkert noterat så skrev DN en artikel om en konstnär som tyckte hon gjorde 

konst av fjärilsvingar. Det visade sig på fotona att vingarna kom från både fridlysta 

arter och Cites-arter. Hennes attityd till detta var ”Det skiter jag i om de är fridlysta, 

jag är konstnär”. Vilket tyvärr verkar vara en attityd som används för att synas även 

om man har talang eller ej. SEF tog snabbt kontakt med Mats Forslund på WWF som 

är den som kan den illegala handeln med hotade djur bäst. Myndigheter och polis 

kontaktades. Konstnären är idag polisanmäld av flera olika personer och 

myndigheter. Tyvärr är nog detta med illegal handel vanligare än vad man kan tro 

och SEF vill uppmana alla att anmäla det så snart man stöter på det. 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 

Mats har material till kommande ET-nummer men många av artiklarna är tunga 

vetenskapliga artiklar. Det vore trevligt om fler kunna skriva lite lättare artiklar för 

att lufta upp innehållet. Har du en reseskildring, släktsammanställning, spännande 

fynd eller liknande så skriv ner och skicka till Mats mats.jonsell@entom.slu.se  

Glöm inte och att uppmana era medlemmar till att prenumeration på ET. 

 

Tack för denna gång 

Ordf. SEF 

 

Håkan Lundkvist 

Adress: 

Håkan Lundkvist 
Frösslunda 312 
386 62 Mörbylånga 
048544083 
0706501243 
e-post hakan.lundkvist@telia.com 
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