
Gillande fridlysningsbestdmrnelser fiir insekter

^{.v STIG LLNDBERG

Flertalct entomologer torde kiinnr till att vissr skalbaSsar och iiven ett
fjlrilsart iir fridlysla och siledes icke fir insaurlas. .{vensom vet flertalet
att ldrbud ftir insaurling av naturalier g ler geuerellt ftir samtliga national-
parker. Diiremot 5r det sannolikt endast ett fdLtal sorn kenncr tilt vilka om-
riden i dvrigt inom vilka insamling av insekter iir ftirbjudcn.

D:i det kan vara besvirligt att hitta bland lAIrsstl'relseresolutionerna och
det ir fiirargligt att bcstika ett omrAde och ftirst framme pri platsen konsta-
lera att nlan inte fir samla, har jag hir efter frrmstelning frin flera hill
sdkt giira en sammanste[ning. Som hjiilp har dispensmyndighelen angivits.
NIiI aysikt er att successivt eterkonlma nled konpletteringlr diirest ytter-
li€iarc onrrAden skulle avsiittas.

1. lnsel'ler sA'yddede ldnsuis

a. Uppsala l{n; skalbaggert Cucujus cinnobarinus; fridlyst 17 juni
1944.

lr.- Iialmar liin: skaltraggen stora ekbocken Cerambgr cerdo tiverallt
pri Oland; fridtyst 29 juli 1965 (ursprungligen redan 20 juni 1918).

c. Got lands lin: fjlriln Pururga tchine i hela linetr lridlyst tt decem-
ber 1950.

d. Iiristianstads lin: skalbaggen Cer(bus intricetus i hela liinet;
fridll'sl 15 december 1.942.

Framst2illning om dispens gtires hos vederbiirande lensstyrelse men lordc
endast utrdantagsvis beviljas.

2- Nutioru parkerrvr

Fiir samtliga 16 nationalparker griller gencrcllt fdrbud f6r insamling av
insektcr. Tillstind till insamling siikes hos Kungl. domdnslyrelsen, Biri;er
Jarls torg 5, Sthlm 2, som inhiintar ytlrande at Statens naturyirrdsverk.
F-iirutslttnirgen ftir att dispens skall medgivas iir alt insxmlingen er veten-
skapligt inriktad och som villkor fiireskrives bl.a. att resullatet av r.urdersiik-
ningen skall delgivas naturvirdsverket.

3- t)uriga omrdden
Endast ftir tre omrAden utiiver nationalparkerna ftiretigger mig veterligt

uttryckligt insamlingsftirbud. Tvi av dessa omriden ir bellgna i Uppsala
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tin, ldmligen [irds[tra och Fiby urskog. Det tredje ar Halltorps hage pi
Olarld.

a. \:irdsI tra na t urreservat. belagel mellan allmiinna vigen frin
verdsetra till Flottsund samt Milaren. Fridlyst redau lgl2. Uttivei insam-
lingsf6rb,l4et glller f0r detta omrAde hven bl.a. tilltridesltirbud. Dispcns frin
bestiimmelserna kan erh6llas av professorn i vistbiologi vid Ltppiala uni-
versitol.

b. Fiby urskog, bestiende av irkebiskopshemmanen Fiby nr l-3 och
I(varnberg nr 1 i \-iinge socken och \orra Hagunda kommun. Fridlyst enligt
resolution dcn 28 december 1966. Utan hinder av gillande fiirbudstresliim-
melscr iiger lven f6r delta omride professorn i vdxtbiologi vid Uppsala
universitet rett att fiir forskningsdndamil medge skriftligt tillstrind till in-
samling av biologiskt och geologiskt material samt till markunderstikningar.

c. Halltorps hage. Inom ett hignat omride (se f.ti. Ent. Tidskr. 1965,
sid. 21-2il) p& ca 4,5 hektar i fastigheten Halltorp 1:2 i Htigsrum socken
gdller bl.a. l6rbud att

'skada eller borttaga srivfrl levandc som diida eller fallna ekar ellcr delar
dirar.. avskalning av tark eller grtvning i mullen i ekarnas hAligheter hdr-
under inbe€iripna; skada eller bortlaga andra vixande triid eller buskar
ivensom plocka eller uppgriva vAxter;

samla insekler av vad slag det vara mi utan sflrskilt lillstind av liins-
sl-vrelsen l,

Ftir 7 grova ekar utanl6r det hi5'nade omredet, som iir siirskilt upp-
skyltade. giiller fdljande bestemmelser:

,Det iir ltirbjudet att skada eller bofitaga sivil levande som d6da eller
fallna ekar eller delar dArav, avskalning av bark och griining i nlullen i
ekarnas ihAligheter hiirunder inbegripna samt att frin treden eller inom deras
skyddsamrAden 

- 
ett markomride med en radie av 20 meter kring vart och

ett av triden 
- 

samla insekter av vad slag det vara mi utan serskilt tillstind
av linsstyrelsen.,

Dispens kan sflledes bide fiir omridet som fiir ekarna ges av ldnsstyrelsen,
men begrinsas vanligen ti art gella enbart tillst6nd att insamla insekter.

Gemensamt fiir alla dispensansiikningar ar att framstellningen bOr in-
limnas i god tid rill vederbtirande myndighet med angivande av motiv, tid-
punkt ftir avsedd undersiikning och giirna med referensuppgifter. Normalt
meddelas dispens endast fiir ett ir i siinder.

Ut6yer ovansteende omriden. ftir vilka direkt insamlingsftirbud rider,
geller ftjr Ilertalet naturreserval bl.a. att iverkan icke frir iJiiras pi vixtlig-
hetcn. I)essutom finns andra s[rbeslimmelser, t.ex. i vissa fall fdrbud att
utan lensstyrelsens tiltstind utltira vetenskapliga undersiikningar, varftir
man innan ett insamlingsbesaik foretages p6. elt naturreservat bdr understika
vad som giiller fiir detta, liimpligen genom en kontakt med fiin'altaren av
reseri.atet sA att man inte omedvetel bryter mot nigon av dessa bestim-
melser.

Generellt geller dessutom fiir alln m.rrker enli8t 'allemansritten, att man
exempelvis icke fflr bryta grenar o.d. pi levande trid och buskar. \'il[ mal
utfaira en understikning eller inventering av ett omrade rekommenderas att
kontakt i f0rvig tages med markiigaren som i l lertalet fall torde vara positiv
under ftirutsiittning att man fiirklarar vad det hela ger ut pA.
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