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Nästa år kan alla lokalföreningar och de enskilda 
medlemmarna medverka i Artdatabankens och 
SEF:s satsning på att faunaväkta ett antal in-
sekts- och spindelarter. Under 2010 har fem lo-
kalföreningar bedrivit en testverksamhet som nu 
utvärderas men det står redan klart att verksam-
heten kommer att permanentas fr.o.m. 2011.

Faunaväkteri är en utvidgning av det flo-
raväkteri som landets botanister bedrivit under 
många år. Nu är avsikten att på ett liknande sätt 
följa olika insektsarter på ett antal lokaler under 
lång tid för att få mer kunskap om arternas sta-
tus. Det är i huvudsak rödlistade, lättinventerade 
och lättbestämda arter som ska följas. Artdata-
banken tog fram den första listan över arter men 
lokalföreningarna och SEF för just nu en dialog 
om arturvalet efter erfarenheterna från 2010 års 
inventeringar.

Som enskild medlem kan du anmäla ditt in-
tresse att följa en eller flera arter. Ta kontakt med 
din lokalförening där det kommer att finnas en 
person som är koordinator för faunaväkteriet i 
föreningens område. Praktiskt går det till så att 
man besöker en eller några utvalda lokaler några 
gånger om året och kontrollerar artens förekomst 

eller genomför en inventering enligt de art-
specifika inventeringsmetoder som kommer att 
framgå av de informationsblad om respektive art 
som är under framtagande. 

Det är viktigt att vi som är entomologiskt in-
tresserade, vare sig man samlar insekter, artkrys-
sar eller fotar, också engagerar oss i naturvård-
sarbete nu när den biologiska mångfalden inte 
minst bland många insektsgrupper är hotad.

Vi hoppas att SEF också fortsättningsvis 
kommer att få anslag från Naturvårdsverket som 
möjliggör att den som genomför faunaväkteri 
kan få ersättning för reskostnader.

Mer information om faunaväkteriet finns på 
Artdatabankens hemsida http://www.artdata.slu.
se/faunavaktare.asp. Alla observationer rapport-
eras på Artportalens småkrypssida. Vid rapport-
ering anger man ”faunaväkteri” som syfte.

Det går också att ta kontakt med Åsa Hedin 
som är ansvarig för faunaväkteri på Artdatabank-
en. [Asa.Hedin@artdata.slu.se], telefon: 018 67 
23 27.
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För egen del valde jag Gullvivefjärilen som väktarart 
på Öland och s.ö. Småland

En lokal för Gullvivefjärilen där arten trängs undan 
av gran i Småland.


