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Ent. Tidskr. 127 (2006)Nordiska och svenska entomologmötena

27:e Nordisk-Baltiska entomologkongresssen
Många medlemmar i svenska entomologföreningar har uttalat önskemål om att få delta i den 27:e 
Nordisk-Baltiska entomologkongressen 29/7 - 4/8 2007. För att få del av det slutliga programmet 
krävs preliminäranmälan till Entom. fören. i Uppland, c/o Sten Jonsson, Aspdungevägen 10, 743 40 
Storvreta eller per e-mail till Sten.Jonsson@snf.se. Bindande anmälan skall sedan ske senast 31/3-
07. Definitivt program, sedan samtliga föredragshållare svarat, kommer i slutet av januari. Pris 1500 
:- inkluderar transporter, lunch, kaffe, lokalhyra och bankett. Språket på kongressen är engelska.

Stomplanen för nordbaltkongressen är (i december 2006):. 
Sö 29 juli Registrering, uppsättning av posters. På kvällen: pub och samkväm med bildvis-

ning.
Må 30 juli Tema: Linné. Öppningsanföranden. Linnéintroduktion med visning av Linnésam-

lingen. Presentation av Nationalnyckeln. Föreläsningar om Linnés och hans lär-
jungars samlingar. Postersession (6 posters föranmälda). Kvällsfångst längs Lin-
nés Vaksalavandring.

Ti 31 juli Tema: Systematik. Högtidsföreläsning (Professor Fredrik Ronquist). Föreläsnin-
gar. Halvdagsexkursion till Tunåsen. Bankett.

On 1 augusti Tema: Ekologi. Föreläsningar. Kvällsfångst i Botaniska trädgården.
To 2 augusti  Heldagsexkursion till Marma skjutfält.
Fr 3 augusti Tema: Tillämpad forskning. Föreläsningar i två parallella sektioner. Exkursion till 

Linnéstigen i Jumkil. Guidad stadsvandring till platser med anknytning till Linné. 
Kvällsfångst på Tunåsen. 

Lö 4 augusti Exkursioner till mål efter deltagarnas egna profilintressen, på egen hand eller ge-
nom samåkning.

Information om hela kongressen kommer på föreningens hemsida http://nea.pp.se/EFU/NB2007/

Svenska entomologmötet 2007
Välkomna till det 18:e svenska entomologmötet!
För att ge möjlighet till mer långsiktig planering presenterar vi här en stomplan för det svenska en-
tomologmötet. Eftersom många uttalat önskemål om att också få delta i en del av den 27:e Nordisk-
Baltiska entomologkongresssen 29/7 - 4/8 har vi förlagt mötet till den 2 - 3 augusti med ankomst på 
onsdag eftermiddag. Definitivt program, sedan samtliga föredragshållare svarat, kommer i slutet av 
januari. Anmälan senast 31/3. 
Preliminärboka till Entom. fören. i Uppland, c/o Sten Jonsson, Aspdungevägen 10, 743 40 Storvreta 
eller e-mail Sten.Jonsson@snf.se
Definitiv program kommer på föreningens hemsida http://nea.pp.se/EFU/NB2007/

On. 1 augusti Från 1600 Registrering. Kvällsfångst i Botan
To. 2 augusti Heldagsexkursion (0800-1600) till Marma skjutfält     1900 SEF:s årsmöte.
Fr. 3 augusti Tema: praktisk insektsforskning. 0830-1130: Tio föreläsningar i två parallella sek-

tioner. 1130-1800: Exkursion till Linnéstigen i Jumkil. 1900-2000: Guidad stads-
vandring till platser i Uppsala med anknytning till Linné. 2100-2400: Kvällsfångst 
på Tunåsen.


