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Det sjuttonde svenska entomologmötet på Om-
berg med bas på Borghamns vandrarhem sam-
lade 57 personer. Flera av våra främsta nestorer 
inom svensk entomologi kom liksom många 
yngre aktiva entomologer. För första gången på 
länge genomfördes hela mötet i strålande sol och 
hög temperatur.

Deltagarna anlände i spridda skurar under 
hela fredagseftermiddagen och i enstaka fall på 
lördagsmorgonen. Efter incheckning och mingel 
intogs middag varefter Kjell Antonsson kåserade 
kring Omberg entomologiska historia. Därefter 
beskrev Torkel Hagström olika former av älglus-
repellenter. Som brukligt sattes det sedan upp 
diverse lampor i Borghamns omgivningar men 
även mera avlägset, där deltagarna efter behag 
kunde strosa runt och studera vilka insekter som 
dök upp på lakanen.

På senare år har oftast hela lördagen vigts 
åt exkursioner, så även 2006. Deltagarna fick 

dela in i sig i tre grupper som besökte tre olika 
platser: Storpissans barrurskog på Omberg, 
Renstadfällan på bergets ostsida samt Heda/Is-
berga kalktorrängar SO om Omberg. Varje plats 
besöktes under en halvdag och efter exkursioner 
på lördagens för- och eftermiddag samt söndag 
förmiddag hade alla haft chansen att se alla tre 
områdena. Luncher och middagar intogs på van-
drarhemmet.

På lördagkvällen genomfördes årsmötet med 
Torkel Hagström som excellent ordförande. 
Mötet resulterade bland annat i att SEF för första 
gången beslutade att rekommendera att inte 
samla in vissa arter. I detta fall kronärtsblåvinge 
och veronikanätfjäril, som man ej bör samla in 
under i första hand under en femårsperiod. Efter 
denna tid kan rekommendationen omprövas. Vi-
dare lanserade Håkan Ljungberg en idé kring hur 
artportalen och det påbörjade arbetet med en ny 
svensk skalbaggskatalog kan kombineras. Fynd-
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data i artportalen skulle kunna ligga till grund 
för katalogen som förtecknar fynd både per fau-
naprovins och för olika tidperioder. Då årsmöte 
och föredrag drog ut på tiden övergick verksam-
het utan skarp övergång i entomologisk pub 
som under stigande intensitet pågick till framåt 
småtimmarna.

Söndagsförmiddagen ägnades som sagts 
ovan åt exkursion. Dock fick deltagarna först 
en kort redogörelse för Sveaskogs arbete på 
Omberg som numera är ekopark. Det görs be-
tydande naturvårdsinsatser på berget. Efter den 
avslutande lunchen åkte många hem medan en 
tapper skara avslutade med en exkursion till 
Svälinge på Tåkerns NO sida. Det var fram-
förallt strandängarna och vattenanknutna insek-
ter som studerades.

Vi i östgötaförening kände oss mycket nöjda 
med 2006 års svenska entomologmöte. Vi hade 
otraditionell tur med väderförutsättningarna och 
vi tackar för de många positiva omdömen vi fått 
kring arrangemangen. Under hela mötet fanns 
också möjlighet att köpa insektlådor av Rolf 
Granlund – Pigans slöjd i Ödeshög.

Intressanta fynd
Trots att långt ifrån alla fynd meddelats gjordes 
åtskilliga intressanta iakttagelser varav de mest 
spännande redovisas här. Källorna är den tabell 
som deltagarna erbjöds fylla i på östgötaförenin-

gens hemsida samt artportalen. sven lennarts-
son hittade svart gulspetsvivel (Apion filirostre), 
nT, vid Isberga, stillfröjordloppa (Psylloides 
sophiae), nT, vid Heda slätt samt kullerlöpare 
(Carabus convexus), VU, vid Borghamn. johan 
Abenius hittade fibblesandbi (Andrena fulvago), 
nT, vid Heda slätt och Nysson interruptus, VU, 
vid Isberga. De kanske mest intressanta fynden 
gjordes dock av Ingvar svensson som fann lund-
starrminerarmalen (Elachista tetragonella), En, 
både vid Isberga och Ombergsliden. Den arten 
har befarats vara utdöd i sverige då det inte 
gått att återfinna arten på de få kända lokalerna. 
Även stillfröjordloppan (P. sophiae) har betrak-
tats som utdöd från Östergötland innan den nu 
återfanns. Vidare hittade Håkan ljungberg svart 
majbagge (Meloe proscarabeus), VU, vid Is-
berga. Ingemar struwe noterade gullvivefjäril, 
VU, vid Renstadfällan samt mindre blåvinge, 
nT, och violettkantad guldvinge, nT, vid Is-
berga. Mindre blåvinge noterades också på flera 
platser och i rikligt antal runt Omberg av jonas 
Waldeck som också noterade svävfluglik dags-
värmare, nT, vid Isberga, violettkantad guld-
vinge, nT, vid Renstadfällan samt ängsnätfjäril, 
NT, på flera platser. Bland de bin, trollsländor 
och dykare som Tommy Karlsson hittade fanns 
också det rödlistade fibblesandbiet, NT, på Ren-
stadfällan.

Många av mötesdeltagarna 
fastnade redan vid denna 
intressanta vät vid entrén 
till Renstadsfällan. De som 
fortsatte längre upp hittade 
bland annat gullvivefjäril 
och fibblesandbi.


