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Man får anstränga sig en hel del för att ha en 
annan uppfattning än L Anders Nilsson när det 
gäller ordets makt över tanken även om han tar 
ut svängarna rejält i argumentationen för sin 
sak. Men entomologers språkbruk och jargong 
kan säkert leda tanken hos en del människor 
till suspekta entomologiska företeelser. Jag har 
själv under lång tid försökt att vara varsam med 
orden på mina föreläsningar i hembygds- och 
trädgårdsföreningar samt naturskyddsförenin-
gar för att inte bekräfta eventuella fördomar hos 
åhörarna. Nyligen har också Sveriges Entomol-
ogiska Förening, SEF, antagit nya etiska regler 
för insamling och andra studier av insekter. 
Detta var viktigt för att upprätthålla respekt och 
skapa legitimitet för entomologin hos en ökande 
naturintresserad och miljömedveten allmänhet.
Det finns dock anledning att något reflektera över 
om det egentligen finns ett problem i Svensk en-
tomologi och i så fall hur stort det är. Min egen 
erfarenhet är att om det finns ett problem så 
är det inte särskilt stort, i vart fall inte hittills. 
Bland alla de hundratals, för att inte säga tusen-

tals människor jag som fjärilsamlare mött i fält, 
på föreläsningar och när jag offentligt exponerat 
min hobby, är det få gånger jag blivit kritiserad 
eller ifrågasatt för att döda insekter. I kontakter 
med länsstyrelser och andra myndigheter har det 
heller inte ifrågasatts att exempelvis rödlistade 
arter insamlas i naturreservat där det är tillåtet 
att samla in insekter. Tvärt om, jag själv och 
mina entomologkollegor möts ständigt av upp-
muntran när vi rapporterar våra insamlingsresul-
tat och iakttagelser. Då menar jag företrädesvis 
erfarenheter från mitt hemlän i Kalmar.

Man kan med stor trovärdighet påstå att in-
sektssamlandet i vårt land i allt väsentligt är 
seriöst och enbart syftar till att bidra med kun-
skap om Sveriges insektsfauna. Några hundratal 
amatörentomologer samlar insekter, bygger upp 
en referenssamling och publicerar sina fynd, allt 
utan egen vinning. De flesta donerar sina sam-
lingar till våra naturhistoriska museer förutom 
de mest värdefulla vetenskapliga samlingarna 
som ibland kan köpas av något internationellt 
museum. Det förekommer ingen kommersiell 
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handel med insekter i Sverige och det finns hell-
er ingen organiserad byteshandel. Det är viktigt 
att säga detta därför att det på andra håll i Eu-
ropa och i världen finns många oseriösa avarter 
av insamling och handel med sällsynta insekter. 
Det är inte minst för att sådant förekommer på 
andra håll som SEF tagit fram etiska regler och 
beslutat om frivilligt insamlingsförbud av ett par 
mycket lokala och sårbara fjärilsarter i Sverige 
så att vi också framöver kan motverka en oseriös 
utveckling.

Det finns ett problem som ibland uppstår och 
det är när de som vill titta på, fotografera eller 
kryssa en fjäril konfronterar samlare med håv 
på samma lokal. Då är det oftast fråga om en 
upplevelsekonkurrens där den som tänker sig 
samla in djur rimligen bör avstå just då för att 
inte störa den som är ute i annat ärende. Sådana 
kollisioner har ibland resulterat i hätska utfall 
från den ena eller andra.

Det är förstås inte svårt att instämma i L An-
ders Nilssons förslag att använda ord som inte 
vilseleder eller provocerar människor. Samtidigt 
är det också rimligt att ställa vissa kunskapskrav 
på de som kan tänkas ha invändningar mot in-
samling, särskilt om det är personer som i övrigt 
sysslar med natur- och miljöfrågor. Insekter är 
inte däggdjur eller fåglar. Insekternas reproduk-
tion är som regel ettårig och en population tål 
skattning av predatorer, brandkatastrofer eller 
till och med insamling med omdöme. Den kri-
tiska faktorn för en insektspopulation eller lokal 
förekomst är habitatets beskaffenhet. Finns sta-
bilitet vad avser värdväxt, nektarresurser, klima-
tiska förutsättningar och spridningsmöjligheter 
kommer en art att upprätthålla sin förekomst 
över tid även om enstaka individer skattas på 

olika sätt. Dessutom är det nästan alltid så att 
en insekt hunnit reproducera sig innan den up-
ptäcks av en entomolog med giftburk. Det är just 
reproduktionsförmågan som skiljer insekter från 
andra högre stående djur. Hos en fågel eller ett 
däggdjur har alltid den enskilda individen ett 
flerårigt reproduktionsvärde. Just detta gäller 
inte för insekter utan de säkrar sin avkomma en 
gång i livet med ett mycket stort antal ägg från 
vilka överlevnaden anpassas till habitatets för-
måga att upprätthålla en förekomst i balans.

Samtidigt som vi som entomologer på alla 
tänkbara sätt ska försöka uppträda och uttrycka 
oss på ett sätt som vinner omgivningens respekt 
så är det inte rimligt att okunskap och ren dum-
het ska bilda utgångspunkt för hur vi ska bed-
riva seriös entomologisk verksamhet. Vi får inte 
börja låtsas att vi inte fångar och dödar insekter 
men vi ska göra det på ett sätt som skapar res-
pekt för dess syfte. Dessutom kommer det alltid 
att finnas några människor som inte under några 
omständigheter accepterar att djur dödas. Dessa 
går inte att nå med våra rationella argument.

Med dessa rader vill jag komplettera L An-
ders Nilssons tänkvärda synpunkter på hur vi 
som är entomologer, som älskar insekter och 
som inget hellre vill än att medverka till livsk-
raftiga populationer av en mångfald insektsarter, 
inte i onödan uttrycker oss så att vi stöter bort 
andra likasinnade. Hoten mot insekterna kom-
mer inte från insektssamlare utan från överex-
ploateringen av de värdefulla naturtyper som 
är förutsättningen mångfalden. Om detta borde 
alla naturvänner kunna enas.
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