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FEMTONDE SVENSKA ENTOMOLOGMÖTET
VÄSTERDALARNA 18/6 - 20/6 2004

fredag eftermiddag/kväll — söndag efter lunch

Entomologmötet kommer att hållas i trakterna kring Nås/Dala-Järna i Västerdalarna med Snöå Bruk
som bas. Vi kommer att bo och äta på Snöå bruk. Vi har tillgång till konferensrum där bl.a. SEFs
årsmötesförhandlingar kommer att gå av stapeln på lördag kväll. Här är utgångspunkten för exkursi-
onerna, här håller vi våra föredrag, har utställning, kan artbestämma och har samkväm. Snöå bruk
ligger i fina kulturella närmiljöer som bjuder på nyfikna strövtåg och är spännande även för en med-
följande familj. Intressanta naturtyper som finns i Västerdalarna är orörd myrmark, gammal lavgran-
skog, brandfält och älvmiljöer.

Bengt Ehnström (expert på framför allt skalbaggar) kommer att leda exkursioner till äldre lavgran-
skog och brandfält och hålla föredrag. Per-Ola Hoffsten (expert på bl.a. sländor och vatteninsekter)
leder exkursioner till älvmiljöer och exkurerar tillsammans med Bengt Wickholm (småfjärilar) och
Hans Lindmark  (bl.a. växtsteklar och fjärilar) till orörd myrmark. Björn Cederberg (expert på bin)
och Lasse Wikars (expert på brandinsekter) finns på plats. Sven-Erik Nord, medlem i Naturfotogra-
ferna, kommer att ha fotoutställning av sina fantastiska alster, som också kommer att kunna köpas.
Vid dåligt väder eller om tid finns, blir det diabildvisning.

Kost & Logi & priset
Boende i dubbelrum med övernattning fredag-söndag inklusive middag på fredag, frukost, lunch,
middag på lördag samt frukost och lunch på söndag kostar facila 880 kr/person. Möjlighet till enkel-
rum finns, till en merkostnad av 90 kr/natt och person. Alla rum är rök- och pälsdjursfria, vill du ta
med ditt husdjur, finns en speciell länga för detta boende - meddela vid anmälan! Det finns även
möjlighet till husvagnsparkering på området. Vill du enbart vara med på måltiderna kostar detta 560
kr/person.

Anmälan till Svenska entomologmötet 18-20/6 2004
Anmäl dig till Entomologiska För. i Dalarna c/o Sanne Godow Bratt, Hosjöstrand 170, 791 47 Falun.
Du kan även anmäler dig via internet på föreningens hemsida - som är kopplad till SEFs hemsida.
Anmälningsavgiften 100 kr/person inbetalas till Entomologiska Föreningen i Dalarna på pg. 24429-
3. Önskemål om logi/förtäring görs i samband med anmälan.

Du som inte anmält dig ännu - gör det gärna nu! Efter anmälan tillsänds be-
skrivningar av exkursionsmål samt kartmaterial.

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Entomologiska Föreningen i Dalarna


