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   2014-05-05 

SEF–nytt 8 
ORDFÖRANDE 

Det var ett tag sen vi var på Ivö och nu är det snart dags för att träffas i Mora. Hoppas ni 
kan komma.  

Att få träffa andra entomologer, umgås och byta erfarenheter är en ju viktig del i 
kunskapsbyggandet. Vi kan glädjas åt att Gästriklands entomologiska förening har 
kommit igång och nu har Jämtlandsentomologerna även startat en kontaktgrupp inom 
Norrlandsföreningen. Se mer på hemsidan. Spännande och se om det blir fler, kanske 
Närke eller Värmland blir nästa. 

FAUNAVÄKTERI 

Faunaväkteriet fortsätter i svagt ökande styrka. Men naturligtvis skiljer sig aktiviteten 
åt mellan olika lokalföreningar. Det stöd som föreningarna får anpassas till aktiviteten 
så sätt fart på faunväkteriet och få ett ökat stöd. Samtidigt som du gör nytta för de 
rödlistade småkrypen. I dagarna har till lokalföreningarna utbetalats totalt ca 50 tkr 
avseende faunaväkteriet 2013. 

Troligen kommer det en mobil-app för bastardsvärmare nu under maj-juni som är 
årets småkryps målarter. Ni får gärna lämna förslag på vilken småkrypsgrupp som 
skulle vara av intresse att satsa på under 2015. 

ARTPORTALEN 

Artportalsrådet hade sitt höstmöte i december. Uppdelningen av växtsläppet på 
portalen2 har i stort varit bra då portalen2 blev testad i en mindre skala. Många 
småbuggar i växtportalen är nu rättade.  Vidare får man räkna med att det kan dyka 
upp en ny bugg vid varje rättning. Det hela är ju en pågående process. Inför 
införlivandet av småkrypsportalen så är vi lovade att landskapskataloger ska finnas 
med. Det betyder att ett släpp av den nya småkrypsportalen sker nu 19 - 21maj 2014. 
Även om det inte ska behövas så är det alltid bra att ta ut ett exel av sina 
inrapporterade fynd.  

På senvåren har det dykt upp en diskussion främst inom fågelskådarkretsar om hur 
man hanterar skyddade arter. Men framför allt ”vem äger obsen/datat” i artportalen. På 
artportalen står det ” Du äger dina egna fynd” vilket inte helt stämmer då fynden kan 
lämnas ut till den som frågar och är behörig även om fynden är skyddade. Till 
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diskussionen kommer det att än har det inte beslutats om ersättning för arbetet med 
validering av fynddata.  

SOF(ornitologerna) vill äga rätten till fynddata och bland annat få möjligheten att 
”sälja” fynddata till exploatörer som gör MKB eller liknande. Detta för att få in 
ersättning till föreningarna för validering bland annat. Man kommer även eventuellt 
förbi offentlighetsprincipen och kan avslå fel riktade uttag av skyddade fynd. SOF har 
bildat en arbetsgrupp som skall gå vidare med detta. 

Den 5 juni kommer det att hållas ett Artportalsråd på grund av den uppkomna 
situationen. Så mer följer… 

SAMARBETSORGANISATION  

I samband med diskussionen ovan har frågan om en samarbetsorganisation mellan de 
ideella föreningarna åter väckts. Man sneglar lite på det som finns i Norge och som 
heter Sabima ,se: http://www.sabima.no/om-oss . I många frågor är SEF en förening 
med en hög vilja och förhoppningar men med små resurser. En Sabima liknande 
organisation skulle troligen öka SEF:s röst i frågor rörande biologisk mångfald och 
naturvård. 

Frågan är som sagt väckt och vi får se vart den tar vägen. 

VALIDERING 

Samtidigt som den nya Artportalen släpps så införs nya klassningsregler och 
organisation för validering av observationer. Det betyder att det kommer bli en helt ny 
organisation som tyvärr inte är helt färdigställd än till släppet av AP2. SEF kommer att 
få en utökad roll i arbetet av en ny organisation. Men fram till att det är fastställt så 
kommer ingen validering kunna ske i AP2. 

Pavel Bina håller i detta på ArtDatabanken och SEF har startat en liten arbetsgrupp. Jag 
tar gärna emot frågor och synpunkter.  

HEMSIDAN 

Hemsidan är igång och vi hoppas ni alla tycker om det nya. Om inte så säger ni till. En 
hemsida är ju aldrig något statiskt utan bör vara i en ständig uppdatering. Varje 
lokalförening skall ha en kontaktperson med inlogg så att lokalföreningarna kan gå in 
och lägga till programpunkter. 

Vidare har det startats ett forum http://www.sef.nu/forum/  En önskan är att öka 
diskussionen om föreslagna svenska namn i samarbete med Svenska Artprojektets 
kommitté för svenska namn. Så logga in och tyck till om de svenska namnförslagen på 
klokrypare. 

Ni får hemskt gärna höra av er till webbredaktören Thomas Harry om ni vill bidra med 
något eller så. 

Vi vill återigen påminna om att det önskas mer foton av er alla till fotogalleriet över 
svenska entomologer. Glöm inte bort att skriva till lite info om er. Det är viktigt att 
påpeka att i och med att ni skickar in bilden tillsammans med uppgifterna så godtar ni 
också att SEF använder detta på sin kommande hemsida. 

http://www.sabima.no/om-oss
http://www.sef.nu/forum/
mailto:thomas.harry2@gmail.com
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POPULÄR TIDSKRIFT 

Sakta men säkert formas idéerna på den nya tidskriften som ska komplettera ET. Vi har 
dock insett att det krävs en hel del layout kunskaper för att det ska bli bra. En kunskap 
som ingen av oss i styrelsen och kommunikationsgruppen känner att vi behärskar. 

Så vi söker någon som kan ta hand om ett redaktörskap för tidningen. Har du förslag 
eller känner att det där kan jag, så kontakta mej.  

Men redan nu kan du skriva ihop något som du tror skulle passa i en populär tidskrift 
och helst med många foton. 

INSEKTERNAS DAG 

Insekternas Dag tredje söndagen i augusti! 

Entomologiska Sällskapet i Lund, Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet 
i Skåne-Blekinge har gemensamt arrangera Insekternas Dag nu några år. Nu är det 
dags att vi andra följer efter. Tredje söndagen i augusti så får vi hoppas på fint väder. 
Skickar med ESIL´s utkast från 2013 som man kan kopiera och lägga in sitt eget. Tänk 
på att ni troligen kan söka stöd och samarbete hos ert lokala studiefrämjande.  

För tips och råd kontakta Linda Strand. 

ÅRSMÖTE I MORA 

Hoppas ni har anmält er och kommer till Mora. Vill bara påminna om att vi ska ha ett 
extra insatt årsmötet strax innan det ordinarie årsmöte. För att besluta om 
stadgeändringarna.  

Årsmöteshandlingar skickas ut nu denna vecka.  

Väl mött i Mora  
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