
182

Ent. Tidskr. 133 (2012)Inbjudan entomologmöte 2013

Möte med Caccobius?
Två gånger hittills har Entomologiska Sällska-
pet i Lund stått som värd för det Svenska Ento-
mologmötet: 1995 och 2004. Nu är det dags igen, 
denna gång på historiskt intressanta Ivön, Skånes 
största ö (7 km lång, 3 km bred) och klassisk mark 
för geologer, botanister och – givetvis – entomol-
oger. Berggrund av kalk, varma slänter med rik 
flora, åldrig bokskog och omgivningar präglade 
av närheten till tre säregna sjöar gör Ivöns na-
tur speciell och skapar unika förutsättningar för 
fauna och flora, inte minst många insektsgrupper. 
För dyngbaggsentusiaster är ön kanske främst 
bekant för att den höll en av de sista population-
erna av fläckdyvel Caccobius schreberi, numera 
betraktad som försvunnen från Sverige. Fast 
man vet aldrig, kanske dröjer sig några individer 
kvar i ett bortglömt hörn av ön...! Vi kommer att 
inkvarteras på Ivögården (se http://www.ivogar-
den.se/Start.html), kursgård och konferensanläg-
gning med övernattningsmöjligheter och egen 
restaurang. Gården erbjuder 46 sängplatser i två- 
eller fyrabäddsrum, därtill ett (nästan) obegränsat 
antal logementsplatser samt plats att övernatta i 
egen husbil eller tält. 

Preliminärt program
Fredag 7 juni: Incheckning efter kl. 15. Kvällsak-
tiviteter och möjlighet till insamling. Dispens för 
insamling i närliggande naturreservat kommer 
att sökas från länsstyrelsen. 

Lördag 8 juni: Välkomsthälsning och presen-
tation av Ivöns insekter och sevärdheter mm. Dä-
refter exkursioner under dagen. Klockan 19.00 
årsmöte i Sveriges Entomologiska Förening följt 
av olika kvällsaktiviteter utom- och inomhus.

Söndag 9 juni: Utcheckning efter frukost. 
Exkursion till Kjugekull eller andra närbelägna 
fastlandslokaler.

Bo och äta
Totalkostnad för en vuxen person uppgår pre-
liminärt till ca 1200 kronor och inkluderar kost 
och logi från fredag kväll till söndag förmiddag. 
Rejäla rabatter kommer att ges för barn och ung-
domar, men de exakta beloppen är inte bestämda 
ännu. 

Anmälan
Preliminär anmälan görs senast den 15 april per 
epost till: boka@esil.se.

Betala samtidigt in anmälningsavgiften på 
200 kronor/person till ESIL:s bankgiro: 5476-
0954. Önskemål om eventuell specialkost och 
boende kan gärna göras samtidigt med anmälan.

Information
Kontaktpersoner för frågor och info är Gunnar 
Isacsson (gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se), 
Mikael Sörensson (mikael.sorensson@cob.lu.se) 
och Richard Lövgren (boka@esil.se).

MYCKET VÄLKOMNA!
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Så här kan det se ut på nordöstra delen av Ivön. Foto Gun-
nar Isacsson.

Spetsfläckad trollslända Libellula fulva. Foto Linda Strand.


