
Smire meddelanden och notiser.

Hela Gotska Sandtin nu naturskyddad.

Det har lenge varit ett svenskt naturskyddsintresse, ej minst Itir ento-
mologerna, att fA heb Gotska Sanddn naturskyddad. Det var nemligen
dehis pA grund av dess egenartade insektiauna, som ar rgog elr tiondel
av 6tr, som eges av Kronan, pA Ittrslag av Kungl. Vetenskapsakademien!
avsattes soE nationalpark och parfdtjande er de nermare bestammelserna
harom utferdades, Redan 1926 ltirnyade Vetenskapsakademien sitt 16r-
slag att hela tin ma.tte avsattas som nationalpark, och denna tlega har
sedermera vid upprepade ti[felleo utan lesultat varit fttreme.l tdr ]'ttran-
den ftln seval o[ka myndigheter som privatpersooer. 1946 ftirordnade
Kungl. Maj:t att handlingarna i arendet skulle iiverlemnas till Doman-
styrelsefl ftir utfardande av narmare skyddsbestemmelse!, varefter \reten-
skapsakademie[ i mars 1947 och dec. 1949 avgivit yttranden i arendet.

Da det visade sig att i det utlitande, soltr Domanstyrelsen i sept. 1946

avgav iiver ett Jtirslag av kapten Hars Haosson i Gdteborg att hela Gotska
Sanddn mette avsattas som natiooalpark, Styrelsen visserligen anseg Harls-
sons fBmstalning .beaktansverd, samt {Bmh6ll att )ett instalhnde hadan-
eIter, helt eller i huvudsak, av awerknidg liir Lrrsaljnirgr icke torde ,med-
tdra nigolr avsevdrd uppoffring eller oHgenhet i ekonomiskt hdnseende
{dr KronanD, men trots detta icke kunde f6rorda att hela tin avsattes som
natiotralpark, ingick undertecknad med ett yttraDde i fragan titl Veten-
skapsakademiens naturskyddskommittd i januari rgl7. Her ma ett utdrag
ur denna !!in skivelse eterges:

EDomanstyrelsen Iinner emellertid det oaktat fttr sirr del att ett avset-
tande av hela Gotska Sandtin till nationalpark er dverlliidigt och att det
iir ti[rackligt om K. Mai:t utfardar serskilda bestemmelser lirr virden
av skogen och att 'bevarandet av 6ns saregna natur kan tillgodoses gelrom
att, istellet ftir att all aa.verkning insta[es, sedana lorciktiga uttag av virke
{tir ftamtiden komma till utfiirande, som aro agnade att belordra skogs-
bestendens livskrart och bevara fdr tin karakteristiska t-vper av skogs-
och markvegetation saEt av djurliv, si ta,Dgt detta me vara mttjligt'.
Domanstyrelsen anf6r i sin skrivelse utdrag ur de bestemmelser, som av
K. Maj:t utlardades den 19 okt. 1906 och varigeoom den del av Gotska
Saud6n, som icke ar avsatt {0r lotsverkets behov, stalldes under Doman-

r Fatrslaget har prof. Einar Lirntrberg till ioitiativtatare
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styrelsens forvaltoing. Styrelsen ar av den asikten, att dessa bcstammclscr
i stort sett aven liir framtiden aro tilfyllest, dock med tilEgg av de eventuella
trya bestdmmelser och foreskr-ifter, som Ii. flaj:t kan tankas utfSrda med
ardedning av kapten Hanssons skrivelse, och att atgarderna nu som tidigare
txjra kunna regleras genom 6verenskommelse mellan Irtsstylelsen och
Domenst_vrelsetr.

I K. trIaj:ts brev av den 19 okt. 19106 litreskrevs bt. a., att ntidigt brensle
ftir fyrpersonalens och {yrarnas behov evensom virke till reparationer,
nybl'ggnader och hagDader skuue et lotsverket ai.giftsfritt utsynas genom
skogsf6n'altningens Ittrsorg, darvid skulle iakttagas, att till branste i fdrsta
rummet anvandes torr, skadad och vind{ald skog.

Efter undertecknads menirg eventyras gerom denna ftireskrift till v?isent-
lig del v5rdet av de utferdade best?immelserna, som ju ha till s,.lte att
skydda Gotska Sandtins djurvarld, dari inbegripet dess insektfauna.

Redan vid dr Eric Mjitbergs understikningar i brjan av rgoo-talet visade
det sig att Gotska Sandatn hyste en mycket intressant skalbaggfauna (se
Mjdberg: Om en syd- och mellaneuropeisk relikt insektfauna pe Gottlaud
och 6land jemte en del allmannare insektgeografiska spdlsmll. Entomol.
Tidskr. r9r2). \'id Ilera setrare och gruodligare understikniDgar av atrdra
Iorskare, iramfdr allt av dr Antotr Jansson, Orebro, har detta ytterligare
beklaftats, och det har visat sig att Gotska Sandiin e! den enda tillflykts-
orten i Sverige {iir ett flertal arter, som tack vare iins avski.lda U.ge och
ordrda natur der kulnat fortleva intilt vera dagar. De flesta av dem tr6i-
fas fdr d\,.rigt i hela \orden e[dast ha!. Har kunna niimnas defl praktfulla,
tnetallbliL Temnochila coer lea, liinghorningarna Pogonochae 6 caroli ah
Ergolcs laber, den sistnamnda en av vira stdrsta skalbaggar och en verklig
jette, samt Xanthochroa carniolica, Rltshi& parcyssi, Meh"phil s cylind,ricus
och Htmeiott s doublieri. Fot samtliga dessa arter ar forekomsten av d,6da
stockar och stubbar av stiirsta bet-vdelse, enar de genomga sin utveckling
i ilylika. Men i.ven diiende trad angripas, och man har av en del arter funnit
larver i tallar, vilkas barr tijrjat gulna. Daremot dro dessa skalbaggar icke
prinara skadegirrare och angripa ej friska utan cndast siuka och pa.Iiirhand
Itirsvagade trad. Fiilutom dessa arter treflas ocksi en stor meogd andra
mycket stora sallsyllthete! pa. iin.

Det torde ej vara nlgon ttverdrift att paste, med den kannedom vi Itir
trarvamnde aga om Gotska Sandiin, att det framlitr allt ar skalbaggarna,
som Itirlana 6n en sarsttllning i faunistiskt henseende, och att det ddftir
ar sarskilt dessa, som behiiva skydd. De skvddsbestammelser, som hittills
giillt 16r den utanf6r den lilla nationalparken belagna delen av tio, sJrras
emellertid ftir dessa djurs vidkommalde ha varit illusoriska. Om ej Gotska
Sandtin i si! hclhet kan avsattas tilt nationalpark, vilket givetvis vore att
ftiredraga och p, det livligaste 6nskas av vert lands entomologer, sl ar det
etminstone en rimlig fordran, att sjuka och dttda trad, av vad slag de
vara me, saval stee[de som kullfallna, liksom Aven stubbar, kvistar och
ris efter avvcrkning ej bortskaffas Iiir brenslebehov, utan att detta till-



S}t.{ItRE ITEDDEL.T\DE\ 15/-

godoses genom lellandc av helt friska triid eller genom insamlande av
drivved.

Med hans).n till ovannamnda synpunkter vore det av stor betydelse om
Akademiens natuGkyddskoEmitt6 ville taga initiativet tiI lvagabtingande
av en andriDg i ovan pitalade bestammelser och helst stika fl hela Gotska
SaDdiin aa'satt till nationalpalk. IIed hensyn tilt de naturverdeo, som st.a,

pir spel, vore det ghdjande, om detta iinskeDel antligen kunde realiseras,
se mycket mer, som detta edigt Domanstyrelsens egen uppfattfling ej skulle
innebiira nigon avsevard ekonomisk uppolfring 16! Kronan.,

De det emellertid icke syntes saDnolikt att arendet omedelbart skulle
kunna ltisas pe fullt tiUlredsst?illande satt, inlamnade undertecknad till
Vetenskapsakademiens natuEkyddskommitt6 i januari 1948 ett ftilslag,
att en del sausyntarc skalbaggarter, serskilt de hos oss endast piL Sandtin
Idrekommande, mette helt fridl_vsas (en lista pa dessa linnes i Entomol.
Tidskr. 1948, sid. ro5), \ilket ockse beviljades. I avvaktan pi fregans
vidare utveckling syotes denna etgard namligen nMvandig ftir att fttrhindra
rena samlare att decimera artbestandet.

Ovan anfiirda utredningar och Idrslag ha nu lett till resultat, och det ar
med stor till{redsstallelse marr erfa!, att hela 6n nu naturskyddats, visser-
ligen icke som nationalpark men som naturminnesmarke. Vetenskaps-
akademien ltireslog i sina bida o\.aDnamnda )'ttranden i mars 1947 och dec.
1949 att rtorrskog och llgor Ie ingenstades avverkas och bortldrasD samt
,fiirbud fdr insamling av naturalier.. Det fiirra iir av alldeles serskild vikt
med hains).a till skyddet ,iir de intressanta vedinsekterna. Domanstyrel-
sens beslut av den 2r mars r95o inoeheler bl. a. fdljande:

DDomanstyrelsen ltireskriver, att kronoparken Gotska Sanddn skall
tills vidare skyddas med fdrbud emot annan an har nedan angiven avverk-
ning eller atgard betreffande l.egetation, fauna och ma!k.

Nttdigt bransle ftir f!'rpersonalens behov samt 16r lltarna, kyrkobygg-
nad och skola avensom virke till reparationer, o,vbyggrader och h?ignader
l6n skatt genom vederborande jagmastares ftirsorg utsynas avgi{tsfritt e
kronoparken et lotsverket, i den mefl sadant bransle och virke ej kao ut-
tagas inom oErade a 6tr, som sta! under lotsverkets fiirvaltniug. Diirvid
skall iakttagas, att till briinsle i ftirsta rummet anvandes avfall frin av-
verkningar, annat mindervdrdigt virke samt virke av skog, som Domdu-
verket leter aw-erka e kronoparken, dock ej torrskog och vindfaUen.

Fdrutom nu angiven awerkning 6. kronoparken fdr lotsverkets rakning
mA, elter samrad mellalt Domenstyrelsen och ovannamnda naturskydds-
kommittd, utfdras sadan avverkning, s,om kan finnas Emplig ftir befraD-
jande av den vidare utvecklingen och fortlevnaden av ekar avensom av
andra trad elle! skogsbestand, vilka till Idljd av hdg elder eller annan be-
skaffelthet aro att anse som markliga och darigenom ur naturskyddssyn-
punkt sarskilt skyddsvarda. Torra stionde eller liggande stammar fa ej
tiltgodogdras.

Awerknitrg e kronoparken fttr fttrbattring - breddning och ratning
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m. m. 
- 

av de vagar, vilka fl,rpersooalen eller personal vid Svenska sill-
skapet fitr reddning av skeppsbrutoa anvatrder ltir sina behov, me vid er-
forderliga falt vidtagas.

Utan DomanstyrelseDs serskilala medgivande ar det Itirbjudet att A
kronoparken insamla aturalier. Sadant medgivande stikes hos Domen-
styrelsen, som elter htirande av Kungl. VetenskapsakadeEiens natur-
skyddskomDitt6 bqslutar harom.

Fyq)ersonalens rett till tAtrgtjikt, jakt och fiske samt till t:kt av eDris,
ljurg och mossa evensom till bete iir reglerail genom en mellan Domdn-
styrelsen och Lotsst,'relsen traffad sarskild iivererrskomme]se den zr mars
r950.,

O. L*ndblad.

Svenska entomologer inbjudas till England.

Frln Royal Etrtomological Society of I-ondoo har Entomol. Ftireni.gen
geoom dess sekreterare Dr. N. D. Riley mottagit en skrivelse av ldljallde
innehlll:

Utder sommaren r95r hilles dets den intemationella eatomologkotrgies-
selr i Amsterdam dels rFestival oI Britainr i England. f samband dermed,
Darmare bestamt Idre kongressen (som titrjar den 16 augusti), vill Ent.
Societ], garoa ta emot svenska kolleger i I-oDdon genom att anordna negot
slag av extra sammantrade, evettuellt ockse genom att det engelska se[-
skap€ts medlemmar mottar svenska gaster i sina hem.

D!. Riley daskar i god tid utrtina, hur stort intresset ttir ett sedaat
arangemeDt kan vara fratr svensk sida. Var och en, som reflekterar pa er-
bjudandet, ttir darfdr sqarast meildela detta till sekr., lektor Carl H. Lind-
roth, adr.: Djursholm.


