Verksamhetsberättelse för Entomologiska föreningen i Uppland (EFU) år
2013
Styrelsen har under verksamhetsåret varit konstituerad enligt följande: Stefan Eriksson
(ordförande), Anna-Karin Myrin (sekreterare), Thomas Persson Vinnersten (kassör).
Ordinarie ledamöter Björn Holm och Olof Hedgren. Ersättare Daniel Marklund, Niklas
Österberg och Marita Karlsson
Revisorer har varit Hans Mejlon (sammankallande) och Göran Sahlén med Erik Sjödin och
Rolf Ivarsson som ersättare.
Valberedning har varit Lennart Henstam (sammankallande) och Mats Jonsell.
Antalet betalande medlemmar var under året 224 st (187 fullbetalande och 37 ungdom)
Styrelsemöten har hållits följande datum: 29 jan, 26 mars, 23 apr, 13 maj, 28 maj,
7 sep, 15 okt och 13 nov.
Ordinarie möten och exkursioner har hållits med följande program och deltagarantal:
2013-01-29 Sommarens skörd (14 deltagare)
2013-02-13 Träff på Ultuna: Parasitsteklar. Maya Johansson (5 deltagare)
2013-02-26 Årsmöte samt föredrag av Mats Jonsell, Lindinsekter i Mälardalen
(18 deltagare)
2013-03-13 Baggträff på Ultuna: Vedskalbaggar. Åke Lindelöw (14 deltagare)
2013-03-20 Föredrag. Följande stipendiater presenterade sina arbeten: Daniel Marklund,
Skalbaggsfynd från Tunisien; Malin Karlsson, Inventering av svartoxe samt
Aron Landahl och Klara Granlöf, Konstresa i entomologins tecken till Georgien,
(15 deltagare)
2013-04-10 Baggträff på Ultuna: Insektsordningar. Åke Lindelöw (10 deltagare)
2013-04-16 Invigning och visning av utställningen Ahlmarks uppländska fjärilar på
Evolutionsbiologiskt centrum. Stefan Eriksson, Mats Eriksson mfl. (30
deltagare)
2013-05-11 Exkursion: Båtfors. Thomas Persson Vinnersten (15 deltagare)
2013-06-08 Exkursion: Boda (Upplandskusten) Jan-Olof Björklund (30 deltagare)
2013-08-25 EFU var som vanligt närvarande vid Stadsskogens dag.
2013-09-15 Exkursion: Nattlys vid Krusenberg. Gabriel Tjernberg (8 deltagare)
2013-09-24 Baggräff på Ultuna: Trägnagare. Åke Lindelöw (5 deltagare)
2013-10-16 Baggträff på Ultuna: Jordlöpare. Åke Lindelöw (6 deltagare)
2013-11-13 Föredrag: Humligheter – avslöjanden om vad humlorna har för sig i buskarna.
Björn Cederberg (31 deltagare)
2013-12-04 Träff på Ultuna: Parasitsteklar. Åke Lindelöw (4 deltagare)
2013-12-10 Föredrag: René Malaise, på insektsjakt i omvälvande tider. Hege Vårdal (26
deltagare.
Exkursioner med ungdomssatsningen ”Småkrypsspanarna” enligt följande program:
2013-05-04 Småkryp i Botan. Vi håvade i dammen vid Botaniska trädgården i Uppsala och
studerade småkrypen vi hittade.(drygt 100 deltagare)
2013-05-26 Skitkul i mockan. Ungdomarna silade komockor och fårbajs i Hågadalen.(45
deltagare)

2013-06-09 Dagfjärilar på Tunåsen. I ömsom sol och ömsom regn håvades fjärilar.(40
deltagare)
2013-08-16 Tordyveln flyger i skymningen. Kvicksilverlamporna lyste och
fladdermusdetektorerna användes flitigt ute vid Wiiks slott. Ett stort antal
deltagare hann även med att grilla korv och fika i höstnatten.(drygt 70 deltagare)
2013-08-25 Gräshoppor – kvällens musikanter. Ute i Sunnerstagropen letades det
gräshoppor och vårtbitare.(20 deltagare)
2013-09-12 Ljusrädda djur, och långsamma. Kombinerad inom- och utomhusaktivitet vid
Biotopia. Vi genomförde några experiment med gråsuggor och skalbaggar.
Vi erhöll ett bidrag på 3000 kr för vår verksamhet i småkrypsspanarna av Upplandsstiftelsen.
Material som nålar, håvar, spännbräden, uppklistringslappar och askar har till
självkostnadspris förmedlats till medlemmarna.
Sveriges Entomologiska Förenings årsstämma 2013 anordnades av Entomologiska föreningen
i Lund. Mötet hölls på Ivön i Skåne 7-9 juni.
EFU har fungerat som remissorgan på läns- och kommunplan och lämnat synpunkter i olika
naturvårdsfrågor. EFU har dessutom fungerat som remissinstans för diverse företag och
föreningar.
EFU har under året varit representerat vid Miljövårdsrådet samt på träffar arrangerade av
Länsstyrelsen.
Under flera år har föreningen arbetat med att bygga upp en referenssamling över Upplands
storfjärilar. Medel och fjärilar är testamenterade av Lars Ahlmark. Invigningen ägde rum 16
april 2013 och samlingen kommer att visas på Evolutionsmuseét på villavägen 9, Uppsala.
EFU har under året i samarbete med artdatabanken och Sveriges Entomologiska Förening
fortsatt faunaväkteriverksamheten i Uppland. Ekonomin för projektet ter sig bättre framöver
och numera finns medel att söka för tex milersättning. Tyvärr är det fortsatt lite svårt att hitta
intresserade inventerare. Verksamheten kommer att fortsätta 2014.
EFU har förvaltat Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond, Bertil Kullenberg fond,
Mattias Idars fond och Frej och Ingegärd Ossiannilssons fond samt utdelat stipendier ur
desamma. EFU har annonserat och informerat i tidskrifter och på skolor om möjligheten att
söka medel ur fonderna.
Uppsalasektionen av föreningen har under året varit vilande.
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