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Sammanfattning
Fynd av blomflugor i Sverige gjorda av förfat-
taren själv mellan åren 1998 och 2008, samt 
några andra fynd presenteras. Totalt behandlas 
19 mer eller mindre anmärkningsvärda fynd be-
handlas med avseende på förekomsten i Sverige, 
deras laevandssätt och/eller bestämningskarak-
tärer. En av arterna är en tidigare obeskriven 
och ännu ej namngiven art av släktet Pipizella 
som rapporteras ny för Sverige. Dessutom de-
menteras en tidigare rapportering av en ny art 
för Sverige, Parasyrphus proximus Mutin, eft-
ersom det visade sig vara felbestämda individer 
av P. malinellus. 

Maria och Thure Palms minnesfond 
samt Överbys fond

Flera stipendier på tillsammans c:a 20 000 kro-
nor kan sökas av framför allt yngre entomologer 
men även doktorander eller motsvarande. Sti-
pendierna är avsedda för ett självständigt arbete 
rörande insekter. Noggrann plan fordras rörande 
entomologiska undersökningen vartill medel 
söks. Kostnadskalkyl skall bifogas, liksom ock-
så yttrande över eleven från handledare, lärare 
i naturkunskap eller motsvarande. Om medel 
söks från annat håll skall detta anges.

Eventuella frågor kan besvaras av Bert Gus-
tafsson, tel. 08 5195 4089, e-mail bert.gustafs-
son@nrm.se.

Ansökan inlämnas till föreningen senast 1 
maj 2011 under adress:

Entomologiska föreningen
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Stipendier från Entomologiska 
föreningen i Uppland

Stipendier på totalt ca 30 000 kronor ur 4 olika 
fonder kan sökas av främst yngre entomologer i 
skolålder (ej antagen till doktorandutbildning). 
En mindre del av totalbeloppet är även öppet för 
doktorander eller motsvarande. Stipendierna är 
avsedda för ett självständigt arbete rörande in-
sekter. Plan på arbetet och kostnadskalkyl ska 
bifogas ansökan. Om medel söks från annat håll 
ska detta anges. Ange dessutom ett konto där 
beviljade medel kan sättas in. Resultatet av un-
dersökningen redovisas skriftligen eller muntli-
gen under någon av föreningens ordinarie sam-
mankomster.

Eventuella frågor besvaras av Stefan Eriks-
son tel. 018-501559, e-post: stefaneriksson@
eurofins.se

Ansökan skall vara föreningen tillhanda se-
nast den 30 april 2012. Adress: Entomologiska 
föreningen i Uppland, c/o Stefan Eriksson, 
Järsta Lugnet 141, 743 93 Vattholma.

Mer information på: www.insekteriuppland.
se. På hemsidan ligger en färdig mall som kan 
användas för ansökan.


