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Frin Sveriges entomologiska ftirenings irsmiite 1987

Vid irsmtitct i Stockholm den l4 oktober 1987 antog Sveriges entomologiska f<irening en viidjan till
Sverigcs entomologcr och ctt uttalande om skogsvirdslagen riktat till berorda myndigheter. Dessa beda
dokumcnt publiceras hiir i sin helhet.

Viidjan till Sveriges entomologer om frivilligt insamlingsstopp pa negra
hotade dagfj iirilarter
Biotopforandringarna i dct svenska odlings-
landskapct har medtdrt att flera insektarter har
minskat drastiskt i utbredning och numerar. Detta
iir pitagligt, f,ven t'or lekmannen, betraffande
t'lera av vira vilkiinda dagfjlrilarter.

Insektsamlandet 6r grunden till dagens k6nne-
dom om den svenska inseklfaunan och en fciruG
sattning for att kunna bedriva faunistisk och
taxonomisk forskning och siledes nigot som
Sveriges entomologiska forening (SEF) vill
stimulera till och uppmuntra. Ett normalt in-
scktsamlande torde inic innebiira nigot hot fdr
nagon insektpopulation i Sverigc, mrijligen med
undantag av nigra iogoncnfallande arter med
myckct hcgrdnsadc tdrekomster. Frir dessa, redan
hart trdngda arter, skulle ett intensivt samlande er
efter ar kunna vara ddesdigert. Det kan ocksi be-
traktas som oetiskt och ansvarsl6st att samla
sidana arter, som andra entomologer satsar sitt
engagemang pa att inventera. kartliigga och un-
dersoka biologin hos. Detta fdr att relevanta
skyddsAtgdrder ska kunna vidtas innan dessa artcr
f<irsvunnit.

SEFs styrclse viidjar hiirmed till alla Sveriges
entomologcr att solidariskt stiilla upp, phett frivil-
ligt insamlingsstopp par ftiljandc arter:

Bokniit{iiril
Mnemosyne{iiiril
Apollo{iiril - utom pi Gotland
Dirgriislinril - pi fastlandet

Det frivilliga insamlingsstoppet Ar tAnkt att galla
under de narmaste iren, tills dess det finns anled-
ning att ompr6va denna rekommendation.

Det iir ocksi viktigt att karteringsinsatserna in-
tensifieras och att kunskapen om dessa arters
biologi dkas. Hiir finns stora mrijligheter f<ir
amatorentomologcr att pA ett meningsfullt satl
arbeta for dessa artcrs fortbestind, cngagera sig i
jakten pa oupptackta lokaler och piverka mark-
iigare Iill liimpliga, biotopvdrdande Argarder.

Rapportcring av nyupptdckta lokaler, obser-
vationer av populationsstorlek etc kan ske till Lars
Imby och Lars-Ake Janzon. Naturhistoriska
riksmuscet, Sektioncn for entomologi, Box
-5(XX)7. 104 0.5 Stockholm.

Sveriges entomologiska forening krdver straffsanktionering och striktare
tillzimpning av skogsvardslagens 21 $ om naturvirdshf,nsyn i skogsbruket
En av intentionerna i 1979 irs skogsvirdslag var,
att de negativa effekter, som det rationellt drivna
skogsbruket medfrir p:i skogsekosystcmen, skulle
lindras gcnom allmiin och siirskild hiinsyn till flora
och fauna. Gcncrellt skall. enligt lagens till-
limpningsforeskrifter. vissa specificerade bio-
toper sarsom bergbranter, bdckravincr. samt
kantzoner mot sjoar. myrar och vattendrag un-
dantas frin slutavvcrkning liksom botriid, torr-
rakor och lokaler fiir skyddsviirda djur och vixter.

Tvv:irr fungcrar inte detta hinsynstagande i
praktikcn istora delar av Sverige. Anledningarna
tilldetta iir tlera, bl a:

. Lagen tilllmpas ej pga bristande kdnnedom
om densamma, alternativt nonchalans hosdem.
som utfdr eller ansvarar f<jr avverkningarna.

o Tillsynsmyndigheten SVS har inte tillrAckliga
resurscr och saknar ofta kompetcnsen att upp-
tdcka kvalitierna bctriiflhnde flora och fauna. i

synnerhet den Iigre faunan, vid avsyning fdr av-
verkning.

. Dagens schabloniserade och storskaliga
skogsbruksformer fcirsvirar och i vissa fall
omojligg(ir fdreskrivcn naturv6rdshinsyn.

o Den rikadc mekarriscringen med tunga av-
verknings-, markberednings- och trans-



portmaskiner medfor att mycket av det, som
har stort skyddsviirde, fullkomligt kors s<inder.

SEF kriiver att etgarder for att avhjilpa dessa
missfdrhAllanden vidtas snarast. Om skogsbruket
tillats fortsatta som idag, kommer flera arter inom
den liigre faunan att utrotas. FOr att fdr framtiden
sdkerstiilla skyddsvirda biotopers och skydds-
virda arters forekomst i skogsekosystemen, ir det
nodviindigt att man Atminstone lever upp till de
hdnsynsregler, som SVL f<ireskriver. Detta skulle
kunna ske, i huvudsak genom att foljande atgar-
der vidtas:

l. Straffsanktionering av brott mor $ 2.1: StraffpA-
foljd for underlitenhet att spara kantzoner, al-
kdrr, raviner, gamla torrakor etc. skall jamstal-
Ias med underlAtenhet alt t ex iterplantera el-
ler upparbeta vindfallen. Dctta skulle innebira
en omedelbar f6rbattring av den praktiska na-
turvirdshiinsynen.

2. Strikt tillampning av $ 21 . Om de hdnsynsreg-
ler som finns inskrivna i SVLs tilliimpningsfo-
reskrifter strikt fciljdes. skulle situationen avse-
viirt ftirbhttras for den liigre faunan och f<ir
minga skyddsviirda arter i skogsekosystemet.

3. Skdrpning av tilliimpningsfAreskrifterna till
$ 21 avseende storre satsning pa sparande av
mikrolokaler, dvs partier som inte ber6rs av de
rationella skogsskotselitgirderna. Dessa kan

Regeringens svar

Som svar pi SEFs uttalande om skogsvirdslagen
inkom frln Jordbruksdepartementet 1988-03-03
foljande brev.

Framstiillning om iindring i skogsvirdslagen,
mm.

Sveriges entomologiska forening har i skrivelse
den 18 november 1987 begiirt en skiirpning av
straflbestimmelserna vid brotl mot 21 $ skogs-
virdslagen (1979:429). Vidare har f<ireningen fo-
reslagit bl a en striktare tilliimpning av niimnda
paragraf och en skdrpning av tilliimpningsfrire-
skrifterna till den samt att den ekologiska kompe-
tensen hos skogsvirdsstyrelserna dkas och att na-
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innehilla torrakor eller botrad, samt kan fun-
gera som refugier for flera av de skogsarter som
annars fdrsvinner efter awerkning. Det ar av
stor vikt att atminstone vissa partier regelmiis-
sigt sparas vid avverkning, sl att marken fir
f<irbli intakt, tr,id kan Aldras och ligor far f<ir-
multna utan att kdras sOnder.
Okad ekologisk kompetens hos tlllsynsmyndig-
heten. ldag fdrsvinner minga virdefulla natur-
virdsobjekt, om dc inte upptecks av den ideel-
la naturvirden. SVS borde vara den myndig-
het, som har resurser och kompetens att gOra

dessa upptAckter och bedomningar. Detta
skulle kunna ske genom nyanstdllning av biolo-
ger/ekologer inom den befintliga organisatio-
nen, samt genom vidareutbildning av de verk-
samma konsulenterna.
Uppriittande av naturvdrdsplaner i kongruens
med skogsvirdsplanerna. En ut6kad kontakt
mellan naturvirds- och skogsvArdsmyndighe-
terna och ideella fcireningar diiribland entomo-
loger, sA att faunavirdsregister fdrs och att in-
formationen i dessa kan utnyltjas for dessa na-
turvirdsplaner, iir nodvindig.

For Sveriges entomologiska forening (SEF)

Bjdrn Cederberg (ordf. 1987)

turvirdsplaner upprattas i likhet med skogsvirds-
planerna.

Riksdagcn har den 29 oktober 1987 avslagit en
motion med yrkande om en riversyn av 21 $ skogs-
vArdslagen.

Det ankommer i forsta hand pA skogsstyrelsen
att besluta i de <ivriga frAgor som fdreningen har
tagit upp.

Regeringcn vidtar mot bakgrund hirav inte ni-
gon etgard med anledning av framstiillningen.

Pi regeringens vdgnar

Mats Hellstriim & Ann Thomson

4.

5.
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Lokalfcireningarnas adresser och kontaktpersoner

I hiifte 1 1988 iterfinns en mer omfattande sam-
manstiillning, som bl a redogrir for styrelsernas
sammansattning och foreningarnas verksamhet.

Entomologiska fiireningen i Dalarna, c./o Bjorn
Cederberg, Kristinebergsg. 5 E, 79200 Mora. Tel.
02501169 18. Postgiro 24429-3. Medlemsavgift 30

kr, skolungd. l0 kr, familjemedl. 10 kr/ir.

Entomologiska fdreningen i Stockholm, Naturhis-
toriska riksmuseet, Sektionen f<ir entomologi,
Box 50007, 104 05 Stockholm. Tel. 08/666 40 00
(Lars-Ake Janzon, Bert Gustafsson). Postgiro
5 42 l3-4. Medlemsavgift 10 kr/Ar.

Entomologiska fdreningen i Uppland, Entomolo-
giska avdelningen, Box 561, 75122 Uppsala. Tel.
018/182500 (Sten Jonsson, Lars Hedstrdm). Post-
giro 8405 14-4. Medlemsavgift 20 kr, skolungd. 10

kr/6r.

Fiireningen Siirmlandsentomologerna, c/o Inge-
mar Struwe, Minsbov. 1B,63347 Eskilstuna.
Tel. 016/11 47 89. Postgiro 495 34 21-7 . Medlems-
avgift 50 kriir.

Nerikes Entomologiska Siillskap, c/o Kenneth
Blom. TriidgArdsg. 19. 702 l2 Orebro. Tel. 019/
106491. Postgiro 2697 06-8. Medlemsavgift 25 kr,
skolungd. l5 kr/Ar.

Norrlands Entomologiska fiirening, Box 2083,
900 02 Umei. Tel. 090/18 77 89 (Ola Atlegrim).
Postgiro 46 52 88-9. Medlemsavgift 40 kr, skol-
ungd. 20 kr/Ar.

Viistsvenska entomologklubben, Naturhistoriska
museet, Box 7283, 40235 Coteborg. Tel. 031/
145609 (Torkel Hagstrom, G0ran Andersson).
Postgiro 72 47 78-6. Medlemsavgift 30 kr, familje-
medl. 5 kr/ir.

Entomologiska siillskapet i Lund, Zoologiska In- Ostergtitlends Entomologiskr Fiirening, c/o Ulf
stitutionen, Helgonav. 3, 22362 Lund. Tel. 046/ Karlstrom, Carl Bergstens gata 76,603 78 Norr-
109333 (Olle Hammarstedt), 109582 (Per kciping. Tel. 0lll17 M 44. Postgiro 496 34 59-5.
Douwes). Postgiro 9 93 39-4. Medlemsavgift 20 Medlemsavgift 15 kr/6r.
kr/lr.

Frin Entomologiska Foreningens i Stockholm frirhandlingar iret 1987

2E.9. -'I or Erik Leiler rapporterade yiyetr:, Apion meieri
som ny fdr Norden. Stanislav Sniill demonstrerade skal-
baggen Atheta paracrassicornis yilken iir ny for SO.
26.10, - Auktion av Sune Overbys efterldmnade b6c-
ker.
30.11. - Styrelsen beviljade SEFs styrelse ansvarsfrihet
fcir rdkcnskapsiret 1986. Styr^elsen beslutade att omviilja
Sylvdn som ordinaric trch L-A Janzon som suppleant till
SEFS styrelse. Stanislav Sniill rapporterade 3 nya kort-
vingar f<ir SO: Ath"ta restonopterq, A, ptllidicornis och
A. sulcifrons. Ake Sandhall h<ill fbredrag om trollsliin-
dor.
7.1j!. - Clas Naumann, Bielefeld. h<ill f<iredrag om ba-
stardsvermare. "Julbord."
Under 1987 besdktes mdtena av i genomsnitt 35 perso-
ner.

Lars-Ake Janzon

26.1. - Stanislav Sndll rapporterade skalbaggen Hygro-
noma dimidiald som ny [<ir AN. Urban Wahlstedt hdll
fdredrag om hopprdtvingars lAtcn.
23.2. - Arne Moberg beriittadc om fina fjairilsbiotoper i
Sydeuropa och Mindre Asien.
30.3. - Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gengna
verksamhetseret. Beslutades omval av Sylv€n (ordf),
Brundin och Gustafsson (led), lmby (suppl), Bartsch
och Rrikman (rev), Altin och von Mentzer (rev suppl).
Till valbcredning omvaldes M Carlsson (sammankallan-
de). A Janzon. Linnman och Wahlstedt. Bo G Svensson
hdll fairedrag om Saddsteklar.
27.4. -Styrelsen beslutade tilldela Gdran Sahldn, Ruben
Taslas-Duque. Bcrt Viklund. Nina Wedell och Bengt-
Ake Bengtsson me rlel ur Maria och Thure Palms stipen-
diefond. Per Lindskog holl friredrag om en entomolo-
gisk studieresa t ill Kina.
13,6. - Exkursionen till Munkd samlade l8 deltagare.


