
Entomolo gernas naturvfl rdsdeklaration

Bakgrund
Insekter har ofta ett hogt specialiserat levnads-
szitt. Minga insektsarter iir diirfrir mycket goda
indikatorer pi tillstrlndet i den natur ddr de lever.
Fordndringar i deras forekomst kan alltsi ge
information om fcirtindringar i ett helt ekosys-
tem.

Insekterna iir dven genom sin artrikedom och
sin ofta hriga numerir en synnerligen viktig fak-
tor i ekosystemen som sidana, tex som pollina-
tdrer, nedbrytare, predatorer och proteinkiillor.
De har ddrfcir en genomgripande betydelse for
praktiskt taget alla terrestra och limniska ekosys-
tems struktur och funktion.

Pigiende utarmning och fragmentering av
olika biotoper sl6r emellertid hArt mot delar av
den ldgre faunan. Vi har minga exempel pA hur
felaktig markanviindning och exploatering dels
hotat eller utrotat populationer av kiinsliga arter
eller artgrupper, och dels drastiskt minskat
numeriiren av vanliga arter - viktiga ldnkar i
niiringskedjor, pollinering, nedbrytning etc i den
lokala miljrin. Stdrsta hotet mot vir ldgre fauna
dr utan tvekan det intensivt bedrivna storskaliga
jord- och skogsbruket.

Kunskapen om insekternas synnerligen viktiga
roll i naturen dr idag god, liksom vetskapen om
minga insektsarters sirbarhet vid miljciftirnnd-
ringar. Insekternas artrikedom innebiir emeller-
tid att mAnga arter 6nnu ej undersokts, varfcir
man kan viinta sig att i framtiden hitta ytterligare
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Entomologi och naturvdrd hor ihop! I takt med den stigande insikten
om landskapets utarmning och hoten mot den liigre faunan har engage-
manget for naturvdrdsfrdgorna 6kat bland Sveriges entomologer. 1980-
talet har pd mdnga siitt varit den entomologiska noturvdrdens drtionde.
Naturvdrdsfrdgor har dominerat nordiska och svenska entomologmo-
ten. Entomologiska lokalforeningar har etablerat samarbete med natur-
vdrdsmyndigheter och entomologer har praktiskt engagerat sig i ornito-
logernas skogsgrupper tillsammans med botanister. Entomologiska
inventeringsprojekt av skyddsviirda omrdden har startats och genom-

forts, och kurser i faunavdrd och inventeringsmetodik har hdllits osv.
Det har framstdtt som nodvrindigt au klargora vdra stiillningstaganden
och mdl for skyddet av den liigre faunan. Inom Sveriges Entomologiska
F o r e n in g h ar diirf t) r en t om o I o ge rna s na t urv drdsdekl ara t i o n ut ar b e t at s

och nedanstdende forslag faststtilldes i december 1991. Arbetet har
genomforts med ett brett och djupt engagemang av lokalforeningar och
medlemmar.

viktiga kopplingar och adaptationer. Hiir finns
ett stort behov av undersdkningar. Fcir att kunna
g<ira nigorlunda riktiga bedomningar av olika
arters skyddsbehov iir det av avgdrande bety-
delse att ha god kunskap om hur de lever och var
de lever. Deras utbredning, och inte minsi for-
iindringar i denna utbredning, behciver fortlo-
pande utforskas.

Entomologins naturv6rdskrav
o Grundsynen skall vara att varje art har ett

vdrde och ratt att existera. Denna grundsyn

Alla rir dverens om alt Sverige har fdr lite naturskog
skyddad. Pd bilden fjiillniira skog vid Vedungsfjiillen,
Dalarna. Foto: Rolf Lundqvist.
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Ddda triid iir livsnddviindigt fdr mdnga hotade insektsarter. Att diida triid var och tir vanligt i en skog som fdr skdta
sig sjiilv vbar denna bild som iir tagen mellan Skardsfjiillet och Mellanfjiiller i Dalarna. Skogen trombfiilldes 1973
och har nu skyddats som reservat. Foto: Rolf Lundquist.

maste vagas in i all samhdlls- och framtidspla-
nenng.
Alla insekter och dvriga ryggradslosa djur i
Sverige skall beredas mojligheter att lAngsik-
tigt kunna fortleva i livskraftiga bestind inom
sina naturliga utbredningsomriden. Detta
skall ske genom att reell hAnsyn tas till den
ldgre faunan vid varje ingrepp i naturen.
Den pAgAende utarmningen av den biologiska
mingfalden pga framfdr allt jord- och skogs-
bruk miste upphora. Ett rikstackande varierat
och mingfacetterat landskap miste bibehillas
och utvecklas till gagn fcir bla den liigre fau-
nans mangfald.
Dagens storskaliga och stordriftsinriktade
skogsbruksmetoder behciver kompletteras
med ett mer smiskaligt och biotopanpassat
skogsbruk. Bruket av friimmande trddslag lik-
som anvindningen av klonat material miste
nedbringas till ett minimum. I stiillet skall
stindortstroget och varierat material anvdndas

f<ir att sdkra den genetiska kontinuiteten i den
svenska skogen.
Fcirsurningen och det okande kviivenedfallet
hotar att slA ut en stor del av det svenska land-
skapets biologiska mAngfald. Arbetet med att
minska dessa belastningar miste diirfrir fi
hcigsta prioritet pA det nationella och interna-
tionella planet.
Mojligheterna att bevara biotoper och omrA-
den som hyser utrotningshotade eller sArbara
arter miste utcikas. Ldnsstyrelser och kommu-
ner behtiver avsatta okade anslag for att
kunna inrdtta ldmpliga reservat och fcir att
kunna stcidja naturvardsinriktad entomologi.
Skogsvflrdslagen, iidellovskogslagen och lagen
om skcitsel av jordbruksrnark miste revideras
si att naturvirdshdnsyn blir obligatoriskt vid
varje ingrepp som pAtagligt kan tiinkas
piverka den ldgre faunan..
Naturvirdslagen miste fi en starkare karaktdr
av tvingande slag si att naturvArdande myn-
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digheter med stcirre tyngd kan avstyrka olika
exploateringsf<iretag.

o Naturresurslagen behciver formuleras om si
att den kan verka sjdlvstdndigt och inte enbart
som en sk paraplylag.

o Naturvirdens stalhing inom den kommunala
fdrvaltningen behciver pi minga hill stiirkas
betydligt.

. Inom skola, naturvird etc m6ste entomologin
befriimjas fcir att sdkerstdlla en fortsatt bred
kunskapsbasis.

. Innan ett ingrepp i ett naturomride sker skall
samrid med naturvArdande myndighet och
entomologiskt kunnig organisation dga rum
fcir att bedoma vilka entomologiska virden
som kan tdnkas ta skada. St<irre exploate-
ringar skall fciregis av atminstone civersiktliga
inventeringar, utfdrda av fackkunnigt folk. I
miljrikonsekvensbeskrivningar skall iiven
effekterna pi den liigre faunan belysas.

o Dikningar av vitmarker och skogsmarker i
scidra och mellersta Sverige kan inte accepte-
ras. VAtmarker som redan dikats ut och som
haft eller fortfarande har naturviirden bdr
restaureras.

o Jordbrukspolitiken miste iindras si att lant-
brukarna kan beredas m<ijlighet att bedriva
olika former av mer extensivt jordbruk.

o Anvdndningen av kemiska bekiimpningsmedel
i jordbruk, trddgArdsskotsel etc miste ytterli-
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gare begriinsas. Alternativa brukningsformer
och anviindning av alternativa bekiimpnings-
fria zoner runt kanterna pi 6krar b<ir inforas
generellt.

Entomologin miste stimuleras
Entomologisk verksamhet skall ge ny och cikad
kunskap om insekternas taxonomi, levnadssdtt,
utbredning och ekologiska betydelse samt leda
till en <ikad fcirstielse fcir den liigre faunan. De
aktiva amatcirentomologerna har en mycket stor
betydelse fcir detta entomologiska kunskapsupp-
byggande. Fdr att ni ett bra resultat miste dessa
samarbeta med varandra, med fackentomologer
och med myndigheter och organisationer.

Flertalet svenska fack- och amatdrentomolo-
ger dr anslutna till de lokala entomologiska for-
eningarna. Dessa mAste stimulera nybrirjarna till
fortsatta studier av insekter, och redan aktiva
entomologer till att bredda och fcirdjupa sin
verksamhet.

I arbetet frir att frirbiittra naturv6rdens mojlig-
heter och resurser iir det viktigt och naturligt att
myndigheter, organisationer och fcireningar <ikar
sitt samarbete. Alla har hiir ett stort ansvar f<ir
att stimulera entomologisk verksamhet och hdr-
igenom kunna bidra till battre forstielse i natur-
virdsfrigor - en fcirutsiittning for att kunna
bibehilla en levande natur.

Sveriges Entomologiska
Fiirenings markegardiplom

PA det fdrsta svenska entomologmcitet i Uppsala
1989 vdckte Ingvar Svensson i Osterslciv fcirslaget
att SEF skulle instifta ett naturvArdsdiplom att
utdelas till markiigare som visat sArskild natur-
v6rdshdnsyn till insektfaunan. Arsstdmman antog
fdrslaget med acklamation och nu fcireligger
diplomet utarbetat av Agneta Arnesson-Wester-
dahl. Diplomet, ett eller flera, kommer att utdelas
fcirsta gAngen vid ArsstAmman i Vindeln 1992.
F6rslag pi mottagare av diplomet skall inliimnas
till SEF:s styrelse senast den 31 maj i Ar. Fdrslaget
skall Atfdljas av tydlig motivering. Viilkomna med
era fiirslag, lokalfcireningar och enskilda medlem-
mar! Lit oss visa ver uppskattning till frirtjiinta
markiigare och ge dem ett diplom att hiinga i stu-
gan - dem sjiilva till stolthet och gliidje och deras
markers invAnare till uppmiirksamhet och skydd
iiven i kommande generationer!

Ingemar Struwe (sekreterare SEF), Nor1usgatan I
D,633 56 Eskilstuna
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