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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGAR I SVERIGE 
 

Sveriges Entomologiska Förening (SEF) 
Riksorganisationen för entomologiska föreningar i Sverige. SEF har som främsta uppgift att ge ut Entomologisk 
Tidskrift, men ska också stimulera intresset för entomologi i Sverige. SEF arrangerar t ex det årligen återkommande 
svenska entomologmötet i anslutning till årsstämman. 
 
Föreningens adress är: Sveriges Entomologiska Förening, c/o Håkan Lundkvist, Frösslunda 312, 386 62 Mörbylånga E-
post-adress: (info@sef.nu). Hemsideadress: (www.sef.nu). Parenteser ingår ej i adressen. Du kan också gå in på SEF:s 
interna hemsida, lösenord ”strimlus”. Webbredaktör: Thomas Harry, webbredaktionen@sef.nu 
 
SEF:s styrelse har följande sammansättning: Håkan Lundkvist, Mörbylånga (ordf),  Linda Strand, Bjuv (v. ordf.), Östen 
Gardfjell, Sundsvall (kassör), Ruth Hobro (sekreterare), Hans-Erik Wanntorp, Vallentuna (ledamot).                                                                                                                                                               
 
Mats Jonsell är huvudredaktör, innehar prenumerationskontoret och är distributionsansvariga för Entomologisk Tidskrift. 
Adress: Mats Jonsell, Department of Entomology, SLU, Box 7044, 750 07 UPPSALA. Tel: 018-672876, 018-551045 
(hem), fax: 018-672890. E-post: pren@sef.nu 
 

Lokalföreningarna i Sverige (utom Entomologiska Föreningen Östergötland)) 
 

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland, c/o Thomas Harry. Lindhemsvägen 6, 734 94 
Strömsholm e-post: thomas.harry2@gmail.com, Hemsida: sites.google.com/site/efidov/. Medlemsbladet 
Inocellia, ges ut 2 nr/år. 
 

Entomologiska Föreningen i Stockholm, Naturhistoriska riksmuseét, Sektionen för entomologi, Box 50007, 
104 05 Stockholm, Tel: 08-51954089 (Bert Gustafsson). bert.gustafsson@nrm.se,  hemsida: www.ento.se/ 
 

Entomologiska Föreningen i Uppland, c/o Stefan Eriksson, Järsta Lugnet 141, 743 93 Vattholma, Tel: 018-
5015 59. stefaneriksson@eurofins.se, hemsida: www.insekteriuppland.se 
 

Entomologiska sällskapet i Lund, Zoologen, Helgonav. 3, 223 62 Lund. Tel: 046-151597 (Mikael Sörensson), 
046-293005 (Thomas Jonasson). Ger ut tidskriften ”FaZett”. 
 

Föreningen SydOstEntomologerna (FSOE), c/o Håkan Lundkvist, Frösslunda 312, 386 62 Mörbylånga, Tel: 
0485-440 83.  ka.hans@telia.com, hemsida: www.fsoe.se. Ger ut den lokala tidskriften ”Lucanus”. 
 

Föreningen Sörmlandsentomologerna, c/o Håkan Elmqvist, Hedlandet 647 92 Mariefred, tel: 0159-125 95, 
070-471 68 24. info@sormlandsentomologerna.se, hemsida: www.sormlandsentomologerna.se. 
Medlemsbladet Graphosoma, ges ut 1 nr/år. 
 

Gotlands Entomologiska Förening (”Körkmacken”), c/o Mats Björck, Mårtenkvior 9, Majstre, Sundre, 623 
35 Burgsvik. Tel: 0498-497422. anders.lekander@gotlandskaninen.se, www.korkmacken.hemsida.net 
Medlemsbladet Körkmacken, ges ut 3 nr/år. 
 

Gästriklands Entomologiska Förening, c/o Pavel Bína, ArtDatabanken, PO Box 7007, 75007 Uppsala, 076 – 
850 52 64 (Pavel Bína), insectifera@gmail.com, hemsida: http://www.insectifera.n.nu/ 
Medlemsbladet/tidskriften Insectifera ges ut 1 nr/ år.  
 

Norrlands Entomologiska Förening, Inst. för Ekologi, Miljö & Geovetenskap, Umeå Universitet, 901 87 
Umeå, Andreas Garpebring, tel: 070 -3 252193, agarpebring@hotmail.com, hemsida: www.norrent.se. Ger ut 
tidskriften ”Skörvnöpparn – Insekter i Norr”. 
 

Västsvenska Entomologklubben, Naturhistoriska museét, Box 7283, 402 35 Göteborg, Tel: 031- 7752441 
(Torsten Nordander, Ted von Proschwitz). Ordf. Johnny Lindqvist, 031-711 56 89. 
 info@entomologklubben.se, hemsida: www.entomologklubben.se. Medlemsbladet Aromia - en doft från 
insektvärlden ges ut med tre nummer om året 
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Prenumerera på Entomologisk Tidskrift 
 
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening   
 
Tidskriften grundades år 1880. Entomologisk Tidskrift 
publicerar originalarbeten och översiktsartiklar i entomologi. 
Tidskriften utkommer tre gånger om året (4 nr) och en volym 
omfattar ca 200 sidor. 
 
Det är synnerligen angeläget att du som entomolog 
prenumererar på tidskriften. Om inte antalet prenumeranter 
ökar, finns det en risk att den måste läggas ned. Detta vore en 
katastrof för entomologin i Sverige eftersom den är det enda 
riksforum för svensk entomologi som finns. Tidskriften har på 
senare år också förändrats så till vida att den numera är en 
blandtidskrift med både vetenskapliga artiklar och sådana med 
mera populärt innehåll och många färgbilder. Naturvård med 
entomologiska förtecken är numera en viktig del av tidskriften 
utbud. Kom gärna på föreningsmötena, då vi ofta har med 
tidskriften, så kan du själv bilda dig en uppfattning om det kan 
vara något för just dig. 
 
Privatpersoner i Sverige prenumererar på tidskriften för 350 
kr/år. Prenumerationsavgiften betalas in till Entomologisk 
Tidskrift Prenumeration pg  6 60 47 - 2.  
 
Nu finns det också möjligheter att ladda ned pdf-filer av artiklar ur äldre årgångar, se – SEF:s hemsida 
http://www.sef.nu/ 
 
Redaktion och prenumerationskontor: 
 
Huvudredaktör och distributör 
 
Mats Jonsell  
Department of Entomology, SLU 
Box 7044 
750 07 Uppsala 
Tel: 018-67 28 76, fax: 018-67 28 90         
E-mail: mats.jonsell@entom.slu.se 
Prenumerationskontor, e-post: pren@sef.nu 
 
Redaktionskommitté: 
 
Göran Andersson, Mölndal. Tel: 031- 27 25 57.  
Karl-Olof Bergman, Linköping, Tel: 013-282685 
Ragnar Hall, Uppsala. Tel: 018 – 40 22 58, 67 19 77. 
Sven Hellqvist, Umeå, e-post: shellq@telia.com 
Håkan Ljungberg, Uppsala. Tel: 018-672592 (arb). 
Nils Ryrholm, Uppsala. Tel: 018- 46 06 66. 
Mikael Sörensson, Lund. Tel: 046- 15 15 97. 
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Nationalnyckeln för Sveriges fauna och flora 
 
ArtDatabanken ger sedan 2005 ut bokverket nationalnyckel för 
Sveriges fauna och flora. Avsikten är att det ska ges ut 2-4 
volymer per år och det har hittills utkommit nio volymer, 
omfattande bladmossor, mångfotingar, dagfjärilar, svärmare, 
spinnare, malar, långhorningar och blomflugor.  
 
Varje volym är riktiga praktverk, rikt illustrerade i A4-format. 
Priset är dessutom otroligt lågt. Varje volym kostar 200-300 kr 
beroende på om man prenumererar eller köper enstaka 
volymer samt frakt m m.  
 
Entomologiska Föreningen Östergötland kan varmt 
rekommendera alla som är intresserade av naturen att köpa 
och prenumerera på nationalnyckeln. Du kan anmäla dig som 
prenumerant och få mer information på hemsidan; 
http://www.nationalnyckeln.se/ 
 
Tyvärr finns det nu indikationer på att ambitionsnivån på detta 
projekt ska sänkas avsevärt. Det är fortfarande något oklart 
vad det innebär, men troligen sjunker utgivningstakten och 
verket ges istället ut i endast digitala versioner 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prenumerera på Fauna och flora                         
 
Fauna och Flora är en anrik kvartalstidskrift om svensk 
faunistik och botanik. Tidskriften firade 100-årsjubileum år 
2006. Den ges ut av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala och 
utkommer med fyra nummer per år: i mars, juni, oktober och 
december. Tidskriftens artiklar är rikt illustrerade och 
populärvetenskapligt skrivna. Innehållet kretsar en hel del kring 
arbetet med skydd av hotade arter, biologisk mångfald och 
taxonomi och innehåller icke sällan artiklar med entomologisk 
anknytning. Gör en insats och stötta denna viktiga och mycket 
läsvärda tidskrift.  
 
Prenumerantärenden och adressändringar  
Nätverkstan 
Box 311 20 
400 32 Göteborg 
 
ekonomitjanst@natverkstan.net 
tel 031-743 99 05 (mån-fre 9-12) 
 
 
Prenumerationspriset ligger på det facila priset av 250 kr för 4 fullmatade nummer. Anmäl 
dig som prenumerant på:  
 
 
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/prenumeration.asp 
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Etiska regler för insektstudier 
 
Sveriges Entomologiska Förening (SEF) antog nyligen nya etiska regler för insektstudier. De innehåller texter 
om vilket förhållningssätt man bör ha när man studerar insekter. Exempel på innehåll är ”Uppträdande i 
naturen, hänsyn till människor och substrat, fällfångst, insektssamlande m m. Dessutom ingår en särskilt avsnitt 
om de båda dagfjärilsarterna veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge som omfattas av ett frivilligt 
insamlingsstopp.  
 
Gå gärna in på SEF:s hemsida och ta del av informationen och/eller skriv ut den. 
 
 

   
Myskbock Aromia moschata   Foto Per 
Almkvist  

    Sveriges Entomologiska Förening (SEF) har sedan 1991 
haft etiska regler för entomologer under beteckningen 
Entomologens budord. Det har flugit många generationer 
insekter sen dess och mycket har även hänt inom 
entomologin. Vi nämner som exempel insektskådning 
som ny folkrörelse, digitalfotograferingens genombrott, 
Internet som lättillgänglig kunskapskälla, skapandet av 
Artportalen som rapportforum samt fokus på insekterna 
genom rödlistning och åtgärdsprogram. Dags alltså för en 
ny upplaga vilken härmed presenteras under namnet 
Etiska regler för insektstudier. 
Målgruppen för reglerna är alla som på ett eller annat 
sätt ger sig ut i naturen med insekter i blicken, oavsett 
om man samlar, fotograferar eller bara njuter av 
insekten för stunden. Vi menar alltså att varje 
insektintresserad som på något sätt engagerar sig för 
dessa småkryp, vare sig det är genom samlande, 
fotografering eller på annat sätt, bör följa dessa etiska 
regler. Alla har vi ett ansvar för arterna och deras 
populationer, men också för våra medintresserade och 
andra som vistas i naturen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Inventering av Östergötlands kärlväxter 
 
Föreningen Östergötlands Flora är en förening vars huvudsyfte är att genomföra en inventering av Östergötlands 
flora. Det går att bli medlem genom att erlägga medlemsavgiften på 50 kr till plusgirokonto: 601989 - 7. 
Föreningen siktar på att kartlägga alla kärlväxer i landskapet Östergötland fram till år 2020. Var och en tar sig 
en ruta på 5x5 km och inventerar den i sin egen takt och med stöd av kollegor i föreningen samt kurser och 
exkursioner. Mer information om föreningen hittar du på hemsidan; www.ostgotaflora.se 
 
Vi som är ute i naturen och letar insekter kan med fördel också passa på och skriva upp vilken blomster vi 
träffar på. Det är dessutom mycket intressantare med entomologi om man kombinerar det med botanisk 
kunskap kring värdväxter och liknande.  Om du vill deltaga, ta kontakt med Kjell Antonsson, 0144 – 102 73, 
kjell.antonsson@home.se 
 
Ett exempel från 2014 års program ges nedan, på NaturCentrum i Linköping. 
 
Årlig träff och årsmöte  
Söndagen den 23 mars kl 14 - 18   
Årsmötet avhandlas mellan kl 14-15.  
 
Efter årsmötet håller Johan Bergstedt en föreläsning kring bl a förändringar i kärlväxtfloran genom analyser av 
riksskogstaxeringen. Under dagen kommer vi också att redovisa läget i projektet, demonstrera hur man pressar växter och 
ha en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration 
och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika.  
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Dagfjärilar - Dagfjärilsbok färdig  
 
Dagfjärilsboken som beskriver vårt inventeringsprojekt 2002-2008 är 
färdig och har distribuerats till alla deltagare. Vi har även boken ute i 
bokhandeln. Om du deltagit men ej fått boken bör du höra av dig så 
skickar vi ett exemplar. Det går även att köpa boken till det facila priset 
av 50 kr + porto. 
 
Mera dagfjärilar m m 
 
Faunaväkteri 
Det går numera att engagera sig även för hotade insekter genom att 
deltaga i faunaväkteri. Det finns ett antal utvalda arter som behöver 
faunaväktare. Man besöker lokalen minst en gång under bästa flygtid och 
noterar hur många man ser och diverse annat. Det går att läsa mer om 
projektet på SEF:s hemsida, http://www.sef.nu/  
- klicka på intern föreningsida – lösenordet är ”strimlus” – klicka på OK. Sedan finns det en länk som heter 
faunaväkteri. Kontaktperson i Östergötland är Björn Ström, bjorn.strom@telia.com 
 
 
Dagfjärilsövervakning 
Vill man hellre fortsätta bevaka vilka fjärilar som finns hemmavid så kanske dagfjärilsövervakning passar 
bättre. Här går det att välja mellan att kolla en punkt (med en radie på ca 50 m), eller en slinga, som man själv 
väljer, eller en slinga och transekter som redan är bestämd. Det sistnämnda alternativet ansvarar Länsstyrelsen 
Östergötland för och där utgår viss ersättning. De två förstnämnda går att anmäla sig till och läsa om på denna 
hemsida; http://www.zoo.ekol.lu.se/butterfly/ 
 
 
Artportalen och kataloger 
Gå gärna in på artportalen.se och bli rapportör. Alla arter kan rapporteras. Det finns också kataloger för en rad 
insektgrupper. Om du tycker det är svårt kan du maila till kjell.antonsson@home.se eller anmäla dig till en 
artportalskurs, se programmet. 
 
 
Fenologi 
Det svenska fenologinätverket är en web-baserad verksamhet som funnits i några år. Det går ut på att anteckna 
ett valfritt antal händelser under året för att följa skillnaderna mellan åren och även den långsiktiga 
förändringen. Om du vill hjälpa till i denna stora ideella verksamhet, gå in på nedanstående hemsidor; 
 
http://www.slu.se/svenskafenologinatverket 
 
http://www.naturenskalender.se/ 
 
 
Svenska Entomologmötet 2014 
 
Årets entomologmöte kommer att anordnas av Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland. Basen 
och förläggningsorten blir Mora folkhögskola. Mer information ges i Entomologisk Tidskrift och på SEF:s 
hemsida; : www.sef.nu 
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Tabellen visar vilka naturreservat med rikkärr som har besökts 2013 och var de rödlistade vapenflugorna har påträffats. 

Till vänster gulbukig jättevapenfluga och till höger svartryggig strömvapenfluga. Foto: Tommy Karlsson. 

Hotade vapenflugor i östgötska rikkärr 2013 
 
Vapenflugor är en dåligt känd insektsgrupp som förtjänar ett större intresse. De påvisar i flera fall värdefulla 
våtmarksmiljöer, utför en viktig roll som nedbrytare och är dessutom mycket vackra. Under sommaren 2013 har 
tre hotade arter påträffats i några av Östergötlands finaste rikkärr, varav två betraktades som utdöda i länet.  
 
Vapenflugor Stratiomyidae är en liten familj av flugor med 46 kända arter i Sverige. De har ett karaktäristiskt 
utseende i form av en platt och ofta bred bakkropp, och är tecknade i gul-svart, grön-svart eller metalliskt 
glänsande färger. Hos drygt hälften av de svenska arterna genomgår larverna sin utveckling i vatten där de 
livnär sig som nedbrytare av dött organiskt material och alger. De vuxna flugorna håller ofta till i vegetationen i 
anslutning till det vatten där larven utvecklas. Vissa arter ses också suga nektar från flockblomstriga växter, till 
exempel strätta och morot. Flera arter är knutna till vatten och våtmarker med höga naturvärden såsom rikkärr 
och källor, och en relativt stor del (11 arter) är rödlistade. Kunskapen om vapenflugornas utbredning och 
frekvens i Sverige är dock mycket dålig. 
 
Under sommaren 2013 eftersöktes vapenflugor i några av länets naturreservat med högklassiga rikkärr. Tre 
hotade arter påträffades: gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon, svartryggig strömvapenfluga 
Oxycera pygmaea och brokig strömvapenfluga Oxycera trilineata. Arterna är rödlistade som ”Sårbara” (VU) i 
Sverige. Alla tre arterna förekommer huvudsakligen i rikkärrsmiljöer, och de få kända förekomstlokalerna i 
Sverige är belägna i områden med kalkhaltiga jordar såsom Skåne, Västergötland, Östergötland och Jämtland. 
De båda strömvapenflugorna har inte noterats i Östergötland sedan 1800-talet och är klassade som utdöda från 
länet. Att de inte setts på länge i Östergötland betyder förmodligen inte att de varit försvunna härifrån och nu 
återkommit, de har sannolikt funnits här hela tiden, men ingen har letat efter dem. Fynden av vapenflugorna i de 
östgötska rikkärren förstärker de redan mycket höga värdena i dessa områden. 
 
 

 Gulbukig 
jättevapenfluga 

Svartryggig 
strömvapenfluga 

Brokig 
strömvapenfluga 

Kärna mosse - - - 
Örbacken X X - 
Hagebyhöga X X X 
Ombergsliden X X - 
Ostmossen X - - 
Sjöstorp - X - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tommy Karlsson 
 

 
 
 



 
Program 2014 
Samtliga inomhusaktiviteter sker på NaturCentrum, Trädgårdsföreningen i Linköping kl 17.00, om ej annat 
anges. Fika serveras till självkostnadspris (ca 5-10 kr). Om du inte vet var NaturCentrum ligger, kontakta någon 
i styrelsen. 
 

Fred-Sönd den 7-9 februari - Helgresa till Entomologiska muséet i Lund 
Huvudsyftet med resan är att studera och katalogmärka så mycket somm möjligt av Thure Palms östgötafynd, 
men vi får också få en presentation av muséet. Guidning på fredagskvällen och sedan registrering under 
lördagen-söndagen. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson 
Telefonnummer Kväll/helg: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se 
  
Avresa från NaturCentrum fredag kl 15.00 fredagen den 7/2. Anmälan senast den 15/1 till Kjell Antonsson, 
kjell.antonsson@home.se, 0144 – 10273 . Var och en står för måltider medan föreningen står för resor o boende. 
 
Söndagen den 23 februari - Årsmöte och föredrag av Stanislav Snäll ”Insektsfoto och 
stackning av bilder - enklare än vad man tror” 
Traditionsenligt årsmöte. Därefter (ca 18.15) kommer Stanislav Snäll att visa fina skalbaggsbilder från olika 
resor och berätta hur han producerar dessa genom s k stackning. Det innebär att man tar flera foton på olika 
djup som sedan sätts samman i datorn. I samarbete med Studiefrämjandet Ansvarig/kontaktperson för 
aktiviteten: Nicklas Jansson. Telefonnummer Kväll/helg: 0141 – 549 44, e-post: 
  

Söndagen den 16 mars - Rödlistade dyngbaggar och jordlöpare. 
Håkan Ljungberg visar bilder på dessa grupper och förklarar också något om hur rödlistningsarbetet går till. 
I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Nicklas Jansson. Telefonnummer 
dagtid: 0141 – 549 44, e-post:  
 

Måndagen den 7 april – Artportalskurs kl 18.00 - Fontänenhuset,  Linköping 
Grundläggande kurs i hur man använder artportalen. Under kvällen finns också möjlighet att mata in i 
artportalen. I samarbete med Studiefrämjandet och Föreningen Östergötlands Flora. Ansvarig/kontaktperson för 
aktiviteten: Kjell Antonsson. Telefonnummer Kväll/helg: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se  
Anmälan senast den 2 april, till Kjell Antonsson, kjell.antonsson@home.se  
 

Söndagen den 13april - Sandlevande steklar och naturvård genom störning 
Tommy Karlsson och Kjell Antonsson berättar om mångåriga gaddstekelstudier 
och hur sådana sandmarker bör skötas. I samarbete med Studiefrämjandet. 
Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Tommy Karlsson, telefonnummer 
dagtid: 013-196261, e-post: tommy.karlsson@bredband.net 
  

Faunaövervakning av gullvivefjäril och andra insekter 
Frivillig medverkan närhelst man vill. Datum: Hela sommaren (maj-augusti) 
 
Alla med intresse för insekter kan anmäla sitt intresse. Då blir man tilldelad en eller flera lokaler att besöka. Du 
kan också få hjälp med hur man bäst hittar arterna. Slå ”faunaväkteri” på Internet så kan du läsa mera om 
projektet.. I samarbete med Studiefrämjandet Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson och 
Björn Ström. Telefonnummer kvällar/helger: 0144 – 102 73 resp. 013-103451, e-post: 
kjell.antonsson@home.se  resp. bjorn_strom@telia.com Anmälan: helst före den 15 april, till Björn Ström. 
 
Torsdagen den 22 maj kl 18.00 -  Kvälls-exkursion i Skäggetorp 
Vi vandrar runt i de natursköna omgivningarna med bl a gamla ekar. Utflykten är främst riktad till boende i 
Skäggetorp men alla är självklart välkomna. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för 
aktiviteten: Kjell Antonsson. Telefonnummer Kväll/helg: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se  
Samlingsplats/tid: Skäggetorps centrum utanför Vårdcentralen kl 18.00. Ingen anmälan eller kostnad, tag gärna 
med fika 
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Tisdagen den 17 juni - Aktivitetens namn: Kvälls-exkursion nära Linköping – OBS 17.30  
Vi åker till intressanta platser nära Linköping. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för 
aktiviteten: Björn Ström, telefonnummer dagtid: 013-103451, e-post: bjorn_strom@telia.com, samling vid 
NaturCentrum för samåkning senast 17.30. Tag gärna med fika.  
 

Boksläpp och redovisning av trollsländeprojektet – 
Datum: osäkert datum, återfinns på hemsidan 
Under året kommer den av föreningen utgivna och av Tommy Karlsson 
skrivna boken om trollsländeprojektet att ges ut. Då vi ännu inte vet när detta 
blir klart, återkommer vi om datum på hemsidan. I samarbete med 
Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Tommy Karlsson, 
telefonnummer dagtid: 013-196261, e-post: tommy.karlsson@bredband.net
  
 

Svenska entomologmötet – Mora – 27 – 29 juni  
Traditionellt entomologmöte. Anmäl intresse att åka i vår förening, för organisering av samåkning. Läs mer 
nedan. 
 

En söndag i juni och en i juli -  Exkursion – Kvarns skjutfält 
Vi prövar med två exkursioner utan bestämda datum. Hör av dig till kontaktpersonen om du är intresserad. 
Datum bestäms några dagar innan. Det handlar om allmän entomologi där vi försöker hitta så många arter som 
möjligt inom skjutfältet och bland annat sätta ut färgskålar. I samarbete med Studiefrämjandet 
Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, telefonnummer dagtid: 0144 – 102 73, e-post: 
kjell.antonsson@home.se, Samling vid NaturCentrum kl 09.00 för samåkning. Hemresa vid 16-tiden. Medtag 
matsäck och stövlar 
 

Söndagen den 28 september - Vattenkryp vid Naturum Tåkern, OBS kl 15.00 
Anders Göthberg visar hur man tar en bottenfaunaprov och hur det analyseras i stereoluppar (som alla får prova 
på). Därefter ett föredrag om vilka arter man hittar i denna sjö. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/ 
kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, telefonnummer dagtid: 0144 – 102 73, e-post: 
kjell.antonsson@home.se Medtag matsäck och stövlar 
 

Söndagen den 26 oktober -  Nattfjärilarnas underbara värld 
Jonas Waldeck berättar om de intressanta fynden i samband med en inventering i Linköpings omgivningar 
I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Jonas Waldeck: Telefonnummer 
dagtid: 070 – 817 5146, e-post: jonas@waldeck.se 
 

Söndagen den 7 december -  Luciakaffe - medlemskväll med bildvisning, 
Medlemmarna demonstrerar egna fynd och medhavda diabilder. Numera försöker vi också få ihop lite böcker 
och tidskrifter som auktioneras ut. Tag med böcker och tidskrifter som du har i överskott inom faunistik och 
floristik men främst kanske om insekter. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för 
aktiviteten: Björn Ström, telefonnummer dagtid: 013-103451, e-post: bjorn_strom@telia.com  
 

Dessutom ordnas spontana utflykter, artportalskurser och exkursioner som anmäls några dagar innan 
på hemsidan, med samlingsplats och tid. Det kan gälla vad som helst. I mån av tid kan vi sätta in din 
utflykt på hemsidan så att det blir ett gäng istället för dig ensam på den redan planerade eller spontana 
exkursionen. Det finns obegränsade möjligheter och vi hjälper gärna till med tips på utflyktsmål.  
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Trollsländor i Östergötland – bok och avslutningsträff 

Under 2008-2012 har föreningen bedrivit inventeringsprojektet ”Trollsländor i Östergötland”. Resultaten från 
projektet kommer tillsammans med äldre trollsländeuppgifter att redovisas i en bok, ”Östergötlands 
trollsländor”. Det blir en så kallad landskapsatlas för Östergötlands trollsländefauna där alla arter kommer att 
presenteras med bild och utbredningskarta. I boken kommer man utöver dessa artpresentationer bland annat att 
kunna läsa om genomförandet av inventeringsprojektet, tidigare undersökningar av trollsländefaunan i länet, 
artantal på läns-, landskaps-, kommun-, rut- och lokalnivå, samt vad som karaktäriserar Östergötlands 
trollsländefauna jämfört med andra delar av Sverige och Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungstrollslända (Cordulegaster boltonii).  Foto: Tommy Karlsson. 

Ambitionen var ursprungligen att boken skulle släppas under 2013, men arbetet med boken har tagit lite längre 
tid än vad vi först trodde. Förhoppningsvis blir boken färdig under våren 2014. Alla som har medverkat i 
projektet får boken (viktigt att du informerar oss om du bytt postadress!). I övrigt kommer det att gå att köpa 
boken till självskostnadspris. När boken är färdig kommer vi att anordna en träff som avslutning av projektet 
och som releaseparty för boken. Datum och info om träffen kommer att mailas ut eller via vanlig post till de 
som saknar e-post, samt annonseras på inventeringsprojektets hemida (www.trollslandor.se).  

Tommy Karlsson 

 
 

http://www.trollslandor.se/


Nattfjärilinventering i  
Kalvhagen, Åkerslund och Prästtomta Östergötland 

under period 2010-2012 
 
 

 
E.virgo, Prästtomta Skjutfält 

 
 
 
 
 
Under denna period genomför undertecknad en inventeringsaktivitet på tre strategiskt utvalda lokaler i 
Östergötland. Här följer ett utdrag ur den rapport till naturvårdsverkets projekt LONA (Lokala 
naturvårdssatsningen) som sattes ihop under våren 2013, LONA som bidrog med ekonomisk stöttning till EFÖ 
för denna aktivitet. Länsstyrelsen beslutar om LONA-bidrag i respektive län. 
 
 

 
Hypsopygia costalis, Kalvhagen 12/8-2010, Ypsolopha nemorella, Kalvhagen 12/8-2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Att systematiskt återbesöka samma lokal under minst ett kalenderår ger en god inblick i de arter som kan 
påträffas med ljus (fjärilslampa). Totalt under denna period har närmare 800 arter insamlats, och mer än 10 000 
individer sorterats och dokumenterats. 
 
 

 
Cnaemidophorus rhododactyla, 

Kalvhagen 2010, Ny för Ög 
 
Mer än 20 nya arter för Östergötland har påträffats och det har även påvisats nya lokaler för rödlistade arter. 
 
Utöver rödlistade och landskapsfynd, kan en del oväntade resultat lyftas fram. Dit hör den talrika förekomsten 
av brunt gräsmott (Crambus heringiellus), småprickig blåbärsvårvecklare (Acleris lipsiana) och gråboplattmal 
(Exaeretia allisella) som alla måste betraktas som allmänna ute på Prästtomta skjutfält.  
 
Andra intressatna noteringar är flera fynd av rosa jungfrufly (Eucarta virgo) och gråvattrat bandfly (Epilecta 
linogrisea) som återfinns i kustlandskap i södra Sverige, och nu alltså även dykt upp i mer än enstaka exemplar 
på Pästtomta Skjutfält, långt inne i den NV delen av Östergötland. 
 
 

  
E. virgo (vä) och E.linogrisea(hö) från  

Prästtomta Skjutfält respektive Åkerslund 
 

 
Fällorna i Åkerslund samt Prästtomta är båda placerade i utkanten av skjutfältet, vilket innebär att det finns 
mycket stora ytor kvar av Prästtomta/Kvarns omfattande skjutfält att undersöka och förmodligen mycket kvar 
att upptäcka! Det har varit lite problem med tillgång till lokaler pga körförbud även under dagar utan 
skjutningar, brist på lokaler med el, samt skadegörelse på fällor, så eventuella fortsatta aktiviteter på fältet 
behöver göras med bättre stöd från Skövde Regemente som sköter och ombesörjer för el och tillgänglighet. Men 
det har trots allt fungerat hyfsat och jag är mycket tacksam för att fått ha en fälla placerad på militärens område. 
 
 
 

 
Anaina verbascalis, Prästtomta 2011, Ny för Ög 



 

 

Besökta Lokaler 
 
De lokaler som valts ut, är valda då det saknats bra inventeringsmaterial sedan tidigare, bra lokalt klimat, 
intressant flora, avskilt från belysning från samhällen, samt tillgång till ström. 
 
Det är tre lokaler som är inventerade, Kalvhagen (mellan Linköping och Vikingstad), Åkerslund, samt 
Prästtomta Skjutfält. När det gäller fällor invid skjutfältet och medföljande tillgänglighetsrestriktioner till själva 
fältet, har fällor placerats på Prästtomta gård vid östra utkanten av fältet, samt i Åkerslund vid södra utkanten av 
fältet (se kartan sist i rapporten). Det har i enstaka fall testats att placeras ut batteridrivna lampor mitt på fältet, 
men det resultatet ingår inte i denna rapport. 
 
Tabell 1: Insamlingsdagar per lokal och antal arter per tillfälle som ingår i materialet: 
 
Datum Prästtomta Åkerslund Kalvhagen Datum Prästtomta Åkerslund Kalvhagen 
    2011-06-26  109  
2010-04-17   11 2011-07-01  56  
2010-04-26   8 2011-07-03  52  
2010-05-03   11 2011-07-20 65   
2010-05-10   3 2011-07-31 101   
2010-06-11   35 2011-08-04 122   
2010-06-18   23 2011-08-12 94   
2010-06-27 18  15 2011-08-20 11   
2010-06-28   54 2011-08-27 25   
2010-07-01   31 2011-09-03 18   
2010-07-17   55 2011-09-10 34   
2010-07-22   177 2011-09-24 1   
2010-07-26   137 2011-10-01 4   
2010-07-29   124 2011-10-02 1   
2010-08-07   101 2011-10-09 5   
2010-08-12   139 2011-10-29 5   
2010-08-17   79 2012-03-09 6   
2010-08-24   52 2012-03-23 14   
2010-08-29   39 2012-03-31 21   
2010-09-07   69 2012-04-08 4   
2010-09-16   43 2012-04-15 18   
2010-09-24   41 2012-04-21 21   
2010-10-09   27 2012-04-28 9   
2010-10-23   12 2012-05-06 12   
2010-11-06   11 2012-05-13 7   
2011-04-11  6  2012-05-18 11   
2011-04-15  29  2012-05-26 10   
2011-04-19  19  2012-05-27 47   
2011-04-25  23  2012-07-01 33   
2011-04-29  22  2012-07-11  192  
2011-05-08  12  2012-07-19  15  
2011-05-12  48  2012-08-10  5  
2011-05-21  19  2012-08-15  119  
2011-05-29  49  2012-08-20  8  
2011-06-06  94  2012-08-26  9  
2011-06-18  101  2012-08-30  1  
2011-06-19  4  2012-10-14  2  

    2012-11-10  10  



 

Metodik 
Insamlingen av fjärilar har bestått uteslutande med hjälp av ljusfälla. Fällan har även utrustats med lätt dosering 
av etylacetat för att söva ned materialet mellan tömningarna. I regel har fällan tömts med en veckas mellanrum, 
och materialet har samlats in och frysts ner i väntan på noggrann genomgång. Tömningsdatum är använt som 
fynddatum och kan alltså ha en veckas avvikelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exaeretia allisella, Kalvhagen 2010, Ny Ög. 

Rödlistade arter 
Tabell 2: Observationer av rödlistade arter i denna undersökning.  
Åkerslund           
VU  Lemonia dumi    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       14.10 2012  
NT  Calamia tridens    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       20.8 2012  
NT  Hepialus humuli    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       11.7 2012  
NT  Hepialus humuli    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       1.7 2011  
NT  Udea olivalis    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       1.7 2011  
NT  Hypercallia citrinalis    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       19.6 2011  
NT  Hepialus humuli    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       18.6 2011  
NT  Ancylis upupana    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       6.6 2011  
NT  Eupithecia orphnata    1 Imago/Adult     lampa      Åkerslund, Ljung f:g       21.5 2011  
      
Prästtomta         
NT  Hepialus humuli    2 Imago/Adult I par    lampa      Prästtomta, Ljung f:g       1.7 2012  
NT  Clostera anachoreta    1 Imago/Adult     lampa      Prästtomta, Ljung f:g       26.5 2012  
VU  Lemonia dumi    1 Imago/Adult     lampa      Prästtomta, Ljung f:g       9.10 2011  
VU  Lemonia dumi    1 Imago/Adult     lampa      Prästtomta, Ljung f:g       1.10 2011  
VU  Lemonia dumi    1 Imago/Adult     obs.      Prästtomta, Ljung f:g       24.9 2011  
NT  Xanthia gilvago    1 Imago/Adult     lampa      Prästtomta, Ljung f:g       10.9 2011  
NT  Calamia tridens    1 Imago/Adult     lampa      Prästtomta, Ljung f:g       31.7 2011  
NT  Eana derivana    1 Imago/Adult     lampa      Prästtomta, Ljung f:g       20.7 2011  
NT  Lycaena hippothoe    1 Imago/Adult     obs.      Prästtomta, Ljung f:g       27.6 2010  
      
Kalvhagen:         
NT  Xanthia gilvago    2 Imago/Adult     lampa      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       7.9 2010  
NT  Xanthia gilvago    1 Imago/Adult     lampa      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       29.8 2010  
VU  Depressaria douglasella    1 Imago/Adult     lampa      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.8 2010  
NT  Eana derivana 1 Imago/Adult     lampa      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       12.8 2010  
NT  Euzophera pinguis    1 Imago/Adult     lampa      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       12.8 2010  
NT  Hepialus humuli    2 Imago/Adult     lampa      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.7 2010  

NT Hepialus humuli    1 Imago/Adult     lampa     Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       28.6 2010  

      
   
    
   

  
 

 



 

 

 

Askbarkmott, Euzophera pinguis, 
 Ny för Ög samt hotkategori NT 

Nya arter för Östergötlad 
Tabell 3: Lista med 23 landskapsfynd under perioden 2010-2012 på lokalerna inventeringen avsåg 
Följande lista innehåller de arter som har beläggsexemplar eller fotobelägg. Natrurhistoriska Riksmuseets 
Catalogus/Lepidoptera ligger till grund för listan nedan. 
 

1 Calamotropha paludella    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       26.7 2010  
2 Loxostege sticticalis    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.8 2010  
3 Phlyctaenia coronata    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       29.8 2010  

  Phlyctaenia coronata    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       1.7 2010  
4 Ostrinia nubilalis    8 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.8 2010  

  Ostrinia nubilalis    2 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.8 2010  
5 Watsonalla binaria    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       12.8 2010  
6 Archanara geminipuncta    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.8 2010  

  Archanara geminipuncta    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       26.8 2012  
7 Exaeretia allisella    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       17.8 2010  

  Exaeretia allisella    6 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       20.8 2011  
  Exaeretia allisella    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       12.8 2011  
  Exaeretia allisella    3 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       4.8 2011  
  Exaeretia allisella    3 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       4.8 2011  

8 Euzophera pinguis    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       12.8 2010  
9 Dichelia histrionana    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       9.10 2011  

  Dichelia histrionana    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       27.8 2011  
  Dichelia histrionana    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       22.7 2010  
10 Cnaemidophorus rhododactyla    1 Imago/Adult      Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g       22.7 2010  
11 Anania verbascalis    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       3.9 2011  
12 Crambus heringiellus    8 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       31.7 2011  

  Crambus heringiellus    8 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       31.7 2011  
13 Acentria ephemerella    5 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       31.7 2011  

  Acentria ephemerella    4 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       31.7 2011  
14 Hellinsia lienigianus    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       1.7 2011  

  Hellinsia lienigianus    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       11.7 2012  
15 Udea olivalis    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       1.7 2011  
16 Acleris lipsiana    3 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       27.5 2012  

  Acleris lipsiana    7 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       31.3 2012  
  Acleris lipsiana    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       23.3 2012  
  Acleris lipsiana    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       29.10 2011  
  Acleris lipsiana    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       2.10 2011  
17 Acleris nigrilineana    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       10.11 2012  

  Acleris nigrilineana    1 Imago/Adult      Prästtomta, Ljung f:g       10.9 2011  
  Acleris nigrilineana    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       15.4 2011  
18 Eucosma metzneriana    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       6.6 2011  
19 Ancylis upupana    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       6.6 2011  
20 Ancylis subarcuana    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       18.6 2011  

  Ancylis subarcuana    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       6.6 2011  
21 Oncocera semirubella    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       26.8 2012  

  Oncocera semirubella    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       15.8 2012  
22 Myelois circumvoluta    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       19.7 2012  
23 Homoeosoma nimbella    1 Imago/Adult      Åkerslund, Ljung f:g       29.5 2011  

 
 



 

Insamlat data 
På småkypsportalen finns alla de fynd som fram till dagens datum är inrapporterade på dessa lokaler. 
Förhoppningen är att återbesöka dessa lokaler, alternativt hitta lämpliga nya platser i Ög under 2014 där 
motsvarande inventering kan genomföras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Archanara geminipuncta, Kalvhagen  
Åkerslund 2012, Ny för Ög 

 

Karta över insamlingslokaler 
 

 
 
 
Medlemsmatrikel för Entomologiska Föreningen Östergötland 2013 
 
Vi är mycket tacksamma för synpunkter på de eventuella felaktigheter som kan förekomma och även att de som har e-
postadress men inte står med, anmäler detta genom att skicka e-post till (bjorn_strom@telia.com). 
 
En sak som diskuteras i föreningen är att använda utskick med e-post vid spontant uppkomna programpunkter som inte 
finns med i ordinarie program, eller när vi tvingas ändra datum och liknande. Därför är vi också tacksamma för 
upplysningar om medlemmar som inte har e-post men ändå vill ha meddelande om dylika ändringar, per post eller 
telefon. 

 

Prästtomta 

Åkerslund 

Kalvhagen 

Nattfjärilsinventering Åkerslund, ÖG 2010 



 
Namn Adress P-nr Postadress Tel.nr E-post 
Arne Andersson S:t Persgatan 3A 582 28 Linköping 070-6100411 andersson.arne@comhem.se 
Fredrik Andersson Storgården 36 586 44 Linköping 013-122838 freanstorgarden@hotmail.com 

 
Håkan Andersson Gamla Lundavägen 1191 275 64 Blentarp  hakan.andersson@calluna.se 
Bo Antberg Hoffstedtsgatan 12 586 63 Linköping 013 - 298845 bo.antberg@linkoping.se 
Reine Andersson Fornsjövägen 5 595 44 Mjölby 0142-19398 reinea@telia.com 
Kjell Antonsson Björkvägen 3 599 32 Ödeshög 0144-10273 kjell.antonsson@home.se 
Rolf Arfwidsson Mariedal 570 60 Österbymo 0381-603 23 arfwidsson.mariedal@telia.com 
Jan Axelsson Skarphagsvägen 34 603 80 Norrköping 011-173615 ide.axe@brevet.nu  
Sofia Berg Karl Dahlins väg 32A 541 54  Skövde 070 - 2234909 sofia.berg@his.se 
Göran Bergengren Slästorp storgård, Åsbo 595 92 Mjölby 0142-59017 papilio@swipnet.se 
Karl-Olof Bergman Stavsättersvägen 33 590 54  Sturefors 013-52534 karbe@ifm.liu.se 
Magnus Bergwall Pinnmogatan 15 603 86 Norrköping 070 - 2204816  
Kenneth Blom Aspa 420 696 93 Aspabruk 0583-504 85  
Ruben Brage Tröskaregatan 90 583 34 Linköping 070-345 2117 mail@rubenbrage.se 
Göran Börkén Malmvägen 9 597 50 Åtvidaberg 0120-103 74 goran.borken@telia.com 
Ann och Eva Carlsson Danmark Hättorp 260 590 34 Tjällmo 0141-220454 eva.carlsson.danmark@gmail.com 
Fredric Carlsson Gråbergsgatan 1 603 56 Norrköping 011 - 100159  
Edvard Casparsson Överby Gistad 590 62 Linghem 013-312336 edward.casparsson@hotmail.se 
David Cederlund Palmaers gata 18 584 37 Linköping 013-311710 slimdavid@gmail.com 
Kenneth Claesson Platensgatan 31 582 20 Linköping 013-482 15 33 kenneth.claesson@comhem.se 
Börje Dalsved Smidarevägen 10 241 96 Stockamöllan 0413-544356  
Jan Dorell Stjärnvik 9 södra flygeln 612 92 Finspång 0730 - 678813 jan@dorell.se 
Per Douwes Kumpftreppchem 1 D-36110 Schlitz   
Jan Edelsjö Kadettgatan 5 113 33 Stockholm 08 - 303062  
Bengt Ehnström Stationsområdet 224 756 53 Nås 0281-30148 bengtaxel37@yahoo.se 
Bengt Eklöf Ekholmsvägen 19 598 29  Linköping 070-5270393  
Urban Ekstam Förrådsgatan 6 3 tr 169 39 Solna 08-277867  
Arne Ekström Ekhagen Brokind 590 41 Linköping 013-414 84  
Lars Eldefors Grindgatan 62 589 23 Linköping 013 - 161866 lars_eldefors@yahoo.se 
Per Elvemar Klockaregården 3 586 44 Linköping 013 - 177614 per.elvemar@bredband.net 
Göran Engqvist Sättra Perstorp 590 22 Väderstad 0142-75080 goran.engqvist@gmail.com 
Britt Marie Eriksson Odalgatan 12 602 29 Norrköping 011-164178 brittma.ericson@gmail.com 
Knut Eriksson Vargsätter Eklunden 7 585 97 Linköping 070-8373531 knut.eriksson@calluna.se 
Åsa Fahlbeck Riksdalersgatan 33 587 39 Linköping 013 - 151811 asa.fahbeck@hotmail.com 
Markus Franzén Lilla Mörshögsvägen 108 267 90 Bjuv 070-9728648 markusfranzen@hotmail.com 
Paul  R Funkesson   Föreningsgatan 37 582 30 Linköping   
Sten Fällström Kättilstad Berghamra 590 46 Rimforsa 070-3242200 fallstrom@berghamra.se 
Vera Gade Holmstagatan 48 603 54 Norrköping 011 - 319190  
Carin Gondesen Leopolds gata 27 584 37 Linköping 013-173847 c.gondesen@gmail.com 
Rolf Granlund Orrlyckan, Svem 599 91  Ödeshög 0144-114 15 info@pigansslojd.se 
Gabriella Gelland Lantmannagatan 155 B 583 32 Linköping 0702-634520  
Carina G Andersson Fredrikslundsvägen 20 590 78 Vreta Kloster 013 - 610 19  
Håkan Gustafson Skivlingsvägen 10 633 58 Eskilstuna 016-130098 h.g-son@telia.com 
Jan G. Gustavsson Gårdeby G:a Missionshuset 614 95 Söderköping 011-710 36  
Rolf Gustafsson Ekeborgsvägen 21 602 10 Norrköping 011-311585  
Sigrid Gustafsson Föreningsgatan 41 582 30 Linköping 013 - 4820746 sigrid.gustafsson@linkoping.se 
Svante Gynnemo Klinkendalsvägen 21 590 41 Rimforsa 013-41149 s.gynnemo@telia.com 
Anders Göthberg Bjälbovägen 63 592 41 Vadstena 013-132422 pelarbo@spray.se 
Patrik Hagman Lundavägen 4 615 31 Valdemarsvik 070 - 4104250  
Eric Hammarström Torggatan 18 C 646 33 Gnesta 0158 - 801706 erh-am@telia.com 
Doris Hansson Kanalvägen 25 590 72  Ljungsbro 070-7765216 doris.hansson@abc.se 
Jan Henriksson Åldersbäck Tallebo 593 93 Västervik 0490 - 16216 jan@amalina.se 
Elisabeth Hilding Gröndalsgatan 13 584 22 Linköping 073-9018742  
Mats Hjelte Raketgatan 1 603 75 Norrköping  mats.e.h@telia.com 
Björn-Erik Holm Backgatan 22 614 32 Söderköping 0121-155 23 bjorn-erik.holm@skogsstyrelsen.se 
Jenny Hultgren Gamla Stockholmsvägen 49 616 90 Åby 070 - 5837240  
Ellen Hultman Stora Broby 1 599 93 Ödeshög  ellenhultman@yahoo.se 
Birgitta Hägg Odengatan 11D 602 37 Norrköping 0700 - 921619 birgittahagg@semera.se 
Lennart Hägg Skrukebygatan Bränntorp 2 595 94 Mjölby 0142-342 55  
Mirjam Ideström Skarphagsgatan 34 603 80 Norrköping 011-17365 ide.axe@brevet.nu 
Matthias Ibbe Rekrytgatan 8 582 14  Linköping 076 - 8684867 matib285@gmail.com 
Ulf Ighe Bråstorpsvägen 10 591 15 Motala 070 - 8904031  
Nicklas Jansson Zederslundsgatan 16 591 31 Motala 0141-549 44 nicklas.jansson@e.lst.se 
Johnny Johansson Västra Bergsgatan 7A 573 35 Tranås 0140-563 56 Johnny.Johansson@sydkraft.se 
Ulf Johansson Stenåldersg.30 589 51 Linköping 013-153287 johanssonU@excite.com 
Vesa Jussila Herrtorpsvägen 9 616 33  Åby  jussila.vesa@telia.com 
Gillis Juthe Knapplavägen 2 590 14 Boxholm 0142-13455 juthe.gillis@telia.com 
Göran Järvstråt Uranstigen 25 587 29 Linköping 013-153106 goran.jarvstrat@glocalnet.net 
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Anders Jörneskog Skeppeberg 3 590 39 Kisa 0494-715 65 anders.jorneskog@linkoping.se 
Namn Adress P-nr Postadress Tel.nr E-post 
Lilian Kallander Nervägen 5 590 78 Vreta Kloster 013-633 01  
Hilkka Kangas Gustavsviksvägen 137B 591 72 Motala 070-3049013 hmkangas@hotmail.com 
Frank Erik Karlsson Norrköpingsvägen 96 605 80 Svärtinge 011-330115 frankerik6@hotmail.com 
Sofie Karlsson Kronåsvägen 21 756 51 Uppsala  sofie.k@gmail.com 
Susanne Karlsson Mosstorpsvägen 8 617 30 Skärblacka  bjorn.f.l.karlsson@telia.com 
Tommy Karlsson Opphemsgatan 2 582 37 Linköping 013-136694 tommy.karlsson@bredband.net 
Ulf Karlström Karl Bergstensgatan 76 603 78 Norrköping 011-474 04 33 ulf.karlstrom@wnet.se 
Eva-Britt Kemmer Dalgatan 45 591 61  Motala 070 - 6916437 eva-britt.kemmer@telia.com 
Lars Klingstedt Gamla timmerövägen 32 590 13 Boxholm 0142-590321 larstkl@gmail.com 
Rolf Kokkonen Egnahemsvägen 4 615 31 Valdemarsvik 0123-400 06 webmaster@bakgrunder.se 
Marie Kristoffersson Vedemö 753 591 91 Motala 0141-233627  
Ulla och Ivan Kruys Enighetens väg 49 393 59 Kalmar  ulla.kruys@compaqnet.se 
Magnus Kviele Skepparegatan 4 582 43 Linköping 013-127732 magnus.kviele@lansstyrelsen.se 
Annette Källman Skolvägen 10 610 41 Ringarum   
Jan Landin Lötgatan 163 586 65 Linköping 013-298332 janla@ifm.liu.se 
Göran Larsson Duvgatan 3 582 37  Linköping 013-138937 1946.goran.larsson@gmail.com 
Martin Larsson Tegskiftesgatan 83 483 34 Linköping 013-150562 martin.larsson@e.lst.se 
Sven Lennartsson Kanikegatan 3C 595 41 Mjölby 070-611 88 45 sven.lennartsson@telia.com 
Jonas Levander Djurgårdsgatan 73 582 29 Linköping 013-313746 jonbit@telia.com 
Göran Liljeberg Gillbergavägen 11 610 75 Västerljung 0156-202 46  
Jan Lindahl Valsta 251 715 94 Odensbacken 019 - 173592 jan@ateljestattin.se 
Olle Lindahl Ängsvägen 6 610 40 Gusum 0123-201 79 nolindahl@hotmail.com  
Jonas Lindebring Nybblegatan 103 590 49 Vikingstad 072 - 7441215 jlindebr@csc.com 
Håkan Lundberg Betarevägen 5 589 43 Linköping 013 - 310190 haklund@gmail.com 
Elisabeth Lundkvist Rättaregatan 23 583 33 Linköping 013-273441 elisabeth.lundkvist@calluna.se 
Sven-Olof Löfgren Nytorpsvägen 156 B 590 73 Ljungsbro 070 - 3830127 svenolov.lofgren@bredband.net 
Colin Messer Lindövägen 52 B 602 28 Norrköping 011 - 4735706  
Jan Moberg Blästadgatan 2 589 23  Linköping 073-5110716  
Mikael Molander Fältvägen 20 275 39  Sjöbo 040 - 962710  
Lars Erik Muhr Selkroksvägen 47 691 42 Karlskoga 0586 - 530 97 larserik.muhr@blixtmail.se 
Gunnar Myrhede Klockarevägen 10 591 50 Motala 0141-523 19  
Jan Måreby Kättilstad Solbacka  590 41  Rimforsa 0494-220 19 nardus@algonet.se 
Lars Naimell Lustigkullevägen 47Q 591 45 Motala 070-5723152  
Jan-Eric Nilsson Sänninge, Brohagen 1 573 97 Tranås 0140 - 500 90 j-e.n@telia.com 
Lars Nilsson Åshorva, Hamra 1 590 42 Horn 0494 - 305 21  
Sven G Nilsson Stockanäs 42 343 71 Diö 070 - 5521614 sven.nilsson@zooekol.lu.se 
Lars-Ove Norrman Källösa , Kullen 614 96 Östra Ryd 011-72393 larsovenorrman@hotmail.com 
Charlotte Norrman Boställsgatan 62 583 31 Linköping 070 - 3229983 charlotte.norrman@liu.se 
Hildegard Nufer Hallstad mellankvarn 590 46  Rimforsa 0494 - 214 64 hildegard.nufer@gmail.com 
Ulf Nylander Åsvägen 15 818 33 Valbo 070 - 3010652 ulf.nylander@box303.swipnet.se 
Jan Nyman Riksdalergatan 24 603 79 Norrköping  jan.n.nyman@hotmail.com 
Bengt Nyström Kappegatan 11 587 39 Linköping 013-160522 bengt.nystrom@saabgroup.com 
Peter Olofsson Solrosgatan 2A 582 46 Linköping 013-121214 peter.olofsson@lansstyrelsen.se 
Thomas P Vinnersten Gitarrvägen 42 756 54  Uppsala 018-506051  
Jan Peterson Engelbrektsgatan 20 592 31 Vadstena 0143-142 87 jpvadstena@telia.com 
Nils Pettersson Lillbyn Alsäter 605 97 Norrköping 0702-343463  
Sven Pettersson Alsätter Smedstugan 605 97 Norrköping 011-335053  
Thomas Ranius Malma, Stenvägen 10 756 45  Uppsala 018-142304 Thomas.Ranius@entom.slu.se 
Göran Ripler Januarivägen 6D 642 33  Flen 0157-10062  
Olof Rosenqvist Kråkeryd Frebol 599 91  Ödeshög 0144 - 210 13 olof.rosenqvist@gmail.com 
Jonas Roth Edsberga Solliden 585 93  Linköping 013 - 851 58  
Annika Rousu Bårstadvägen 1 592 93 Borghamn 0143 - 201 80  
Lisbeth Sandell Andö Engelholms skola 615 93  Valdemarsvik 0121-600 88 lisbeth.sandell@swipnet.se 
Anders Sandh Ekholmsvägen 86A 589 25 Linköping 013-155864 anders.sandh@telia.com 
Gunnar Sjödin Husby-Sjutolft Torpa 740 81 Grillby  ekolsund.torpa@telia.com 
Eva Siljeholm Kollbergsgatan 44 602 41 Norrköping 0730 - 201965 eva.siljeholm@norrkoping.se  
Mattias Stare Morgongatan 98 589 53 Linköping 013 - 3401996  
Per Sten Ö Harg Enelyckan 585 91 Linköping 013-712 35  
Hampus Stenberg Lundsbo 590 42 Horn   
Linda Stolpe Marmorbruksvägen 14 618 92  Kolmården   
Linda Strand Lilla Mörshögsvägen 108 267 90 Bjuv   
Björn Ström Åbylundsgatan 36 582 36 Linköping 013-103451 bjorn_strom@telia.com 
Christina Ståhl Långkärrsgatan 31 590 73 Ljungsbro 013 - 662 20 christina.stahl@telia.com 
Per-Olof Ståhl Långkärrsgatan 31 590 73 Ljungsbro 013 - 662 20 perolof.stahl@telia.com 
Agneta Sundstrand Kvinnslunda 590 47 Vikingstad 013-84100 myra.nu eller kent@myra.nu 
Anton Sunnergren Ryds alle 12 584 31 Linköping   
Claes Svedlindh Bjälbogatan 26 582 47 Linköping 013-3434824 claes.svedlindh@e.lst.se 
Thure Svensson Strandgatan 6 582 26 Linköping 013-63528 thure@bostream.nu 
Lars Söderström Hägnevägen 3 562 31 Norrahammar 036-120373 sodla@edu.jonkoping.se, 
Mikael Sörensson Adelsgatan 11B 223 50 Lund 070 - 2687067  
Birgitta Termander Hällestadsvägen 124 247 50 Dalby  birgitta.termander@telia.com 
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Geira Torjusen Oppgården pl 939 618 92 Kolmården  geito@telia.com 
Namn Adress P-nr Postadress Tel.nr E-post 
Göran Toss Rådjursvägen 5 587 31 Linköping 013 - 121311 goran.toss@gmail.com 
Gösta Törnkvist Ljunghagsvägen 24 589 43 Linköping 013 - 153813  
Eddie Uggla Runstorp säteri 610 20 Kimstad 011-544 24 eddie.uggla@hotmail.com 
Gunnar Ulf Sandmovägen 8 616 00 Åby 011-633 67  
Magnus Wadstein Eken, Hulta 585 96 Linköping 013-424 78 magnus.wadstein@svsog.svo.se 
Jonas Waldeck Bohemsvägen 7 590 71 Ljungsbro 013-661 46 jonas.waldeck@ericsson.com 
Eva W Pettersson Fridhem Fröjerum 597 95  Åtvidaberg 0120-141 30 evawp46@hotmail.com 
Rolf Wedding Klockarevägen 6 591 50 Motala 0141 - 210846  
Bengt Weidow Frejgatan 11 532 33  Skara 0511 - 171 74  
Gert Werner Raelstorp 2 585 97  Linköping 013 - 4737953  
Ola Wik  Ekhultsgatan 9 587 50 Linköping 013 - 101316 ola.a-annika@gmail.com 
Luis Vimarlund Storskiftesgatan 26 583 34  Linköping   
Gerhard Wittmann Godegårds säteri 7 591 98 Motala 0141-80043  
Lars-Evert Wixe Sund skogsvaktarebost. 570 60 Österbymo 0140 - 820 26 lswixe@spray.se 
Gunnar Ölvingsson Opphem 590 41 Rimforsa 0494-24153 gunnar.olvingson@linkoping.se 

 
 
 
 
 
 
 

Vår förenings syfte är att samla naturintresserade människor som tycker att insekter verkar spännande, till gemenskap 
och ömsesidigt utbyte av erfarenheter och upplevelser i insekternas värld. Den är öppen för alla åldrar och det behövs 
inga förkunskaper för att gå med i föreningen. Föreningen bildades 1984 genom att bl a Ulf Karlström, Ulrik Lohm, 
Anders Göthberg och Jan Landin beslöt bilda en styrelse. Verksamheten består årligen av 5-7 föredrag under vår och höst 
samt 2-4 exkursioner under sommaren. 2002 startade föreningen en stor inventering av Östergötlands dagfjärilar med 
flera hundra deltagare. Inventeringen avslutades 2007 och har sedan övergått i en inventering av trollsländor som pågått 
fram till 2012. Förutom ovanstående aktiviteter engagerar sig föreningen också i aktuella naturvårdsfrågor.   
 
En gång om året utkommer ett medlemsblad med program, rapporter, artiklar och aktuella frågor om föreningen och 
entomologin i Östergötland.Föreningen samordnar också inköp, säljer och förmedlar viss entomologisk utrustning såsom 
håvar, spännbräden, lådor, nålar, uppklistringslappar, rör, litteratur m m. 
 
Antalet medlemmar är ca 150. Medlemsavgiften är 100 kr och 50 kr för medlemmar under 18 år som sätts in på 
föreningens postgiro-nr: 4 96 34 59 - 5. 
.............................................................................................................................................. 
 

Föreningens styrelse har följande sammansättning: 
 
Kjell Antonsson (ordf.) Tel: 013 – 15 45 03, kjell.antonsson@home.se  
Nicklas Jansson (sekr.) Tel: 0141 - 549 44, nicklas.jansson@lansstyrelsen.se 
Björn Ström (kassör & distributör) Tel: 013 – 10 34 51, bjorn_strom@telia.com 
Tommy Karlsson (ledamot) Tel: 013- 13 66 94, tommy.karlsson@bredband.net 
Jonas Levander (ledamot) Tel: 013 – 31 37 46, jonbit@comhem.se 
 
Jonas Waldeck (suppleant) Tel: 013 - 661 46, jonas@waldeck.se 
Charlotte Norrman (suppleant) Tel: 070-322 99 83, charlotte.norrman@liu.se 
 

Revisorer 
Lars Klingstedt (revisor) Tel: 013 – 12 58 04, lars.klingstedt@linkoping.se 
Jan Landin (revisorsuppleant) 013-29 83 32, janla@ifm.liu.se 
 

Programkommitté 
Nicklas Jansson, Kjell Antonsson, Tommy Karlsson, och Håkan Andersson 
 

Valberedning: 
Magnus Wadstein  Tel: 013 - 424 78, magnus.wadstein@skogsstyrelsen.se 
Anders Göthberg, Tel: 070-812 31 60, pelarbo@spray.se 
 

Föreningens adress: Entomologiska Föreningen Östergötland, c/o Björn Ström, Åbylundsgatan 36, 582 36 Linköping. 
Tel: 013 – 10 34 51 
 

Hemsida: www.ostgotaentomologerna.se 
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	Västsvenska Entomologklubben, Naturhistoriska museét, Box 7283, 402 35 Göteborg, Tel: 031- 7752441 (Torsten Nordander, Ted von Proschwitz). Ordf. Johnny Lindqvist, 031-711 56 89.  info@entomologklubben.se, hemsida: www.entomologklubben.se. Medlemsbladet Aromia - en doft från insektvärlden ges ut med tre nummer om året
	Prenumerera på Entomologisk Tidskrift
	Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening  
	Tidskriften grundades år 1880. Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten och översiktsartiklar i entomologi. Tidskriften utkommer tre gånger om året (4 nr) och en volym omfattar ca 200 sidor.
	Det är synnerligen angeläget att du som entomolog prenumererar på tidskriften. Om inte antalet prenumeranter ökar, finns det en risk att den måste läggas ned. Detta vore en katastrof för entomologin i Sverige eftersom den är det enda riksforum för svensk entomologi som finns. Tidskriften har på senare år också förändrats så till vida att den numera är en blandtidskrift med både vetenskapliga artiklar och sådana med mera populärt innehåll och många färgbilder. Naturvård med entomologiska förtecken är numera en viktig del av tidskriften utbud. Kom gärna på föreningsmötena, då vi ofta har med tidskriften, så kan du själv bilda dig en uppfattning om det kan vara något för just dig.
	Privatpersoner i Sverige prenumererar på tidskriften för 350 kr/år. Prenumerationsavgiften betalas in till Entomologisk Tidskrift Prenumeration pg  6 60 47 - 2. 
	Nu finns det också möjligheter att ladda ned pdf-filer av artiklar ur äldre årgångar, se – SEF:s hemsida http://www.sef.nu/
	Redaktion och prenumerationskontor:
	Huvudredaktör och distributör
	Mats Jonsell 
	Department of Entomology, SLU
	Box 7044
	750 07 Uppsala
	Tel: 018-67 28 76, fax: 018-67 28 90        
	E-mail: mats.jonsell@entom.slu.se
	Prenumerationskontor, e-post: pren@sef.nu
	Redaktionskommitté:
	Göran Andersson, Mölndal. Tel: 031- 27 25 57. 
	Karl-Olof Bergman, Linköping, Tel: 013-282685
	Ragnar Hall, Uppsala. Tel: 018 – 40 22 58, 67 19 77.
	Sven Hellqvist, Umeå, e-post: shellq@telia.com
	Håkan Ljungberg, Uppsala. Tel: 018-672592 (arb).
	Nils Ryrholm, Uppsala. Tel: 018- 46 06 66.
	Mikael Sörensson, Lund. Tel: 046- 15 15 97.
	Nationalnyckeln för Sveriges fauna och flora
	ArtDatabanken ger sedan 2005 ut bokverket nationalnyckel för Sveriges fauna och flora. Avsikten är att det ska ges ut 2-4 volymer per år och det har hittills utkommit nio volymer, omfattande bladmossor, mångfotingar, dagfjärilar, svärmare, spinnare, malar, långhorningar och blomflugor. 
	Varje volym är riktiga praktverk, rikt illustrerade i A4-format. Priset är dessutom otroligt lågt. Varje volym kostar 200-300 kr beroende på om man prenumererar eller köper enstaka volymer samt frakt m m. 
	Entomologiska Föreningen Östergötland kan varmt rekommendera alla som är intresserade av naturen att köpa och prenumerera på nationalnyckeln. Du kan anmäla dig som prenumerant och få mer information på hemsidan; http://www.nationalnyckeln.se/
	Tyvärr finns det nu indikationer på att ambitionsnivån på detta projekt ska sänkas avsevärt. Det är fortfarande något oklart vad det innebär, men troligen sjunker utgivningstakten och verket ges istället ut i endast digitala versioner
	Fauna och Flora är en anrik kvartalstidskrift om svensk faunistik och botanik. Tidskriften firade 100-årsjubileum år 2006. Den ges ut av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala och utkommer med fyra nummer per år: i mars, juni, oktober och december. Tidskriftens artiklar är rikt illustrerade och populärvetenskapligt skrivna. Innehållet kretsar en hel del kring arbetet med skydd av hotade arter, biologisk mångfald och taxonomi och innehåller icke sällan artiklar med entomologisk anknytning. Gör en insats och stötta denna viktiga och mycket läsvärda tidskrift. 
	Prenumerantärenden och adressändringar NätverkstanBox 311 20400 32 Göteborg
	ekonomitjanst@natverkstan.nettel 031-743 99 05 (mån-fre 9-12)
	Prenumerationspriset ligger på det facila priset av 250 kr för 4 fullmatade nummer. Anmäl dig som prenumerant på: 
	http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/prenumeration.asp
	Etiska regler för insektstudier
	Sveriges Entomologiska Förening (SEF) antog nyligen nya etiska regler för insektstudier. De innehåller texter om vilket förhållningssätt man bör ha när man studerar insekter. Exempel på innehåll är ”Uppträdande i naturen, hänsyn till människor och sub...
	Gå gärna in på SEF:s hemsida och ta del av informationen och/eller skriv ut den.
	Sveriges Entomologiska Förening (SEF) har sedan 1991 haft etiska regler för entomologer under beteckningen Entomologens budord. Det har flugit många generationer insekter sen dess och mycket har även hänt inom entomologin. Vi nämner som exempel insektskådning som ny folkrörelse, digitalfotograferingens genombrott, Internet som lättillgänglig kunskapskälla, skapandet av Artportalen som rapportforum samt fokus på insekterna genom rödlistning och åtgärdsprogram. Dags alltså för en ny upplaga vilken härmed presenteras under namnet Etiska regler för insektstudier.Målgruppen för reglerna är alla som på ett eller annat sätt ger sig ut i naturen med insekter i blicken, oavsett om man samlar, fotograferar eller bara njuter av insekten för stunden. Vi menar alltså att varje insektintresserad som på något sätt engagerar sig för dessa småkryp, vare sig det är genom samlande, fotografering eller på annat sätt, bör följa dessa etiska regler. Alla har vi ett ansvar för arterna och deras populationer, men också för våra medintresserade och andra som vistas i naturen.
	   
	  Myskbock Aromia moschata   Foto Per Almkvist 
	Inventering av Östergötlands kärlväxter
	Föreningen Östergötlands Flora är en förening vars huvudsyfte är att genomföra en inventering av Östergötlands flora. Det går att bli medlem genom att erlägga medlemsavgiften på 50 kr till plusgirokonto: 601989 - 7. Föreningen siktar på att kartlägga alla kärlväxer i landskapet Östergötland fram till år 2020. Var och en tar sig en ruta på 5x5 km och inventerar den i sin egen takt och med stöd av kollegor i föreningen samt kurser och exkursioner. Mer information om föreningen hittar du på hemsidan; www.ostgotaflora.se
	Vi som är ute i naturen och letar insekter kan med fördel också passa på och skriva upp vilken blomster vi träffar på. Det är dessutom mycket intressantare med entomologi om man kombinerar det med botanisk kunskap kring värdväxter och liknande.  Om du vill deltaga, ta kontakt med Kjell Antonsson, 0144 – 102 73, kjell.antonsson@home.se
	Ett exempel från 2014 års program ges nedan, på NaturCentrum i Linköping.
	Årlig träff och årsmöte 
	Söndagen den 23 mars kl 14 - 18  
	Årsmötet avhandlas mellan kl 14-15. 
	Efter årsmötet håller Johan Bergstedt en föreläsning kring bl a förändringar i kärlväxtfloran genom analyser av riksskogstaxeringen. Under dagen kommer vi också att redovisa läget i projektet, demonstrera hur man pressar växter och ha en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. 
	Dagfjärilar - Dagfjärilsbok färdig 
	Dagfjärilsboken som beskriver vårt inventeringsprojekt 2002-2008 är färdig och har distribuerats till alla deltagare. Vi har även boken ute i bokhandeln. Om du deltagit men ej fått boken bör du höra av dig så skickar vi ett exemplar. Det går även att köpa boken till det facila priset av 50 kr + porto.
	Mera dagfjärilar m m
	Faunaväkteri
	Det går numera att engagera sig även för hotade insekter genom att deltaga i faunaväkteri. Det finns ett antal utvalda arter som behöver faunaväktare. Man besöker lokalen minst en gång under bästa flygtid och noterar hur många man ser och diverse annat. Det går att läsa mer om projektet på SEF:s hemsida, http://www.sef.nu/ 
	- klicka på intern föreningsida – lösenordet är ”strimlus” – klicka på OK. Sedan finns det en länk som heter faunaväkteri. Kontaktperson i Östergötland är Björn Ström, bjorn.strom@telia.com
	Dagfjärilsövervakning
	Vill man hellre fortsätta bevaka vilka fjärilar som finns hemmavid så kanske dagfjärilsövervakning passar bättre. Här går det att välja mellan att kolla en punkt (med en radie på ca 50 m), eller en slinga, som man själv väljer, eller en slinga och transekter som redan är bestämd. Det sistnämnda alternativet ansvarar Länsstyrelsen Östergötland för och där utgår viss ersättning. De två förstnämnda går att anmäla sig till och läsa om på denna hemsida; http://www.zoo.ekol.lu.se/butterfly/
	Artportalen och kataloger
	Gå gärna in på artportalen.se och bli rapportör. Alla arter kan rapporteras. Det finns också kataloger för en rad insektgrupper. Om du tycker det är svårt kan du maila till kjell.antonsson@home.se eller anmäla dig till en artportalskurs, se programmet.
	Fenologi
	Det svenska fenologinätverket är en web-baserad verksamhet som funnits i några år. Det går ut på att anteckna ett valfritt antal händelser under året för att följa skillnaderna mellan åren och även den långsiktiga förändringen. Om du vill hjälpa till i denna stora ideella verksamhet, gå in på nedanstående hemsidor;
	http://www.slu.se/svenskafenologinatverket
	http://www.naturenskalender.se/
	Svenska Entomologmötet 2014
	Årets entomologmöte kommer att anordnas av Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland. Basen och förläggningsorten blir Mora folkhögskola. Mer information ges i Entomologisk Tidskrift och på SEF:s hemsida; : www.sef.nu
	Hotade vapenflugor i östgötska rikkärr 2013
	Vapenflugor är en dåligt känd insektsgrupp som förtjänar ett större intresse. De påvisar i flera fall värdefulla våtmarksmiljöer, utför en viktig roll som nedbrytare och är dessutom mycket vackra. Under sommaren 2013 har tre hotade arter påträffats i några av Östergötlands finaste rikkärr, varav två betraktades som utdöda i länet. 
	Vapenflugor Stratiomyidae är en liten familj av flugor med 46 kända arter i Sverige. De har ett karaktäristiskt utseende i form av en platt och ofta bred bakkropp, och är tecknade i gul-svart, grön-svart eller metalliskt glänsande färger. Hos drygt hälften av de svenska arterna genomgår larverna sin utveckling i vatten där de livnär sig som nedbrytare av dött organiskt material och alger. De vuxna flugorna håller ofta till i vegetationen i anslutning till det vatten där larven utvecklas. Vissa arter ses också suga nektar från flockblomstriga växter, till exempel strätta och morot. Flera arter är knutna till vatten och våtmarker med höga naturvärden såsom rikkärr och källor, och en relativt stor del (11 arter) är rödlistade. Kunskapen om vapenflugornas utbredning och frekvens i Sverige är dock mycket dålig.
	Under sommaren 2013 eftersöktes vapenflugor i några av länets naturreservat med högklassiga rikkärr. Tre hotade arter påträffades: gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon, svartryggig strömvapenfluga Oxycera pygmaea och brokig strömvapenfluga Oxycera trilineata. Arterna är rödlistade som ”Sårbara” (VU) i Sverige. Alla tre arterna förekommer huvudsakligen i rikkärrsmiljöer, och de få kända förekomstlokalerna i Sverige är belägna i områden med kalkhaltiga jordar såsom Skåne, Västergötland, Östergötland och Jämtland. De båda strömvapenflugorna har inte noterats i Östergötland sedan 1800-talet och är klassade som utdöda från länet. Att de inte setts på länge i Östergötland betyder förmodligen inte att de varit försvunna härifrån och nu återkommit, de har sannolikt funnits här hela tiden, men ingen har letat efter dem. Fynden av vapenflugorna i de östgötska rikkärren förstärker de redan mycket höga värdena i dessa områden.
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	Samtliga inomhusaktiviteter sker på NaturCentrum, Trädgårdsföreningen i Linköping kl 17.00, om ej annat anges. Fika serveras till självkostnadspris (ca 5-10 kr). Om du inte vet var NaturCentrum ligger, kontakta någon i styrelsen.
	Fred-Sönd den 7-9 februari - Helgresa till Entomologiska muséet i Lund
	Huvudsyftet med resan är att studera och katalogmärka så mycket somm möjligt av Thure Palms östgötafynd, men vi får också få en presentation av muséet. Guidning på fredagskvällen och sedan registrering under lördagen-söndagen. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson
	Telefonnummer Kväll/helg: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se
	Avresa från NaturCentrum fredag kl 15.00 fredagen den 7/2. Anmälan senast den 15/1 till Kjell Antonsson, kjell.antonsson@home.se, 0144 – 10273 . Var och en står för måltider medan föreningen står för resor o boende.
	Söndagen den 23 februari - Årsmöte och föredrag av Stanislav Snäll ”Insektsfoto och stackning av bilder - enklare än vad man tror”
	Traditionsenligt årsmöte. Därefter (ca 18.15) kommer Stanislav Snäll att visa fina skalbaggsbilder från olika resor och berätta hur han producerar dessa genom s k stackning. Det innebär att man tar flera foton på olika djup som sedan sätts samman i datorn. I samarbete med Studiefrämjandet Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Nicklas Jansson. Telefonnummer Kväll/helg: 0141 – 549 44, e-post:
	Söndagen den 16 mars - Rödlistade dyngbaggar och jordlöpare.
	Håkan Ljungberg visar bilder på dessa grupper och förklarar också något om hur rödlistningsarbetet går till.
	I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Nicklas Jansson. Telefonnummer dagtid: 0141 – 549 44, e-post: 
	Måndagen den 7 april – Artportalskurs kl 18.00 - Fontänenhuset,  Linköping
	Grundläggande kurs i hur man använder artportalen. Under kvällen finns också möjlighet att mata in i artportalen. I samarbete med Studiefrämjandet och Föreningen Östergötlands Flora. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson. Telefonnummer Kväll/helg: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se 
	Anmälan senast den 2 april, till Kjell Antonsson, kjell.antonsson@home.se 
	Söndagen den 13april - Sandlevande steklar och naturvård genom störning
	Tommy Karlsson och Kjell Antonsson berättar om mångåriga gaddstekelstudier och hur sådana sandmarker bör skötas. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Tommy Karlsson, telefonnummer dagtid: 013-196261, e-post: tommy.karlsson@bredband.net
	Faunaövervakning av gullvivefjäril och andra insekter
	Frivillig medverkan närhelst man vill. Datum: Hela sommaren (maj-augusti)
	Alla med intresse för insekter kan anmäla sitt intresse. Då blir man tilldelad en eller flera lokaler att besöka. Du kan också få hjälp med hur man bäst hittar arterna. Slå ”faunaväkteri” på Internet så kan du läsa mera om projektet.. I samarbete med Studiefrämjandet Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson och Björn Ström. Telefonnummer kvällar/helger: 0144 – 102 73 resp. 013-103451, e-post: kjell.antonsson@home.se  resp. bjorn_strom@telia.com Anmälan: helst före den 15 april, till Björn Ström.
	Torsdagen den 22 maj kl 18.00 -  Kvälls-exkursion i Skäggetorp
	Vi vandrar runt i de natursköna omgivningarna med bl a gamla ekar. Utflykten är främst riktad till boende i Skäggetorp men alla är självklart välkomna. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson. Telefonnummer Kväll/helg: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se 
	Samlingsplats/tid: Skäggetorps centrum utanför Vårdcentralen kl 18.00. Ingen anmälan eller kostnad, tag gärna med fika
	Tisdagen den 17 juni - Aktivitetens namn: Kvälls-exkursion nära Linköping – OBS 17.30 
	Vi åker till intressanta platser nära Linköping. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Björn Ström, telefonnummer dagtid: 013-103451, e-post: bjorn_strom@telia.com, samling vid NaturCentrum för samåkning senast 17.30. Tag gärna med fika. 
	Boksläpp och redovisning av trollsländeprojektet –
	Datum: osäkert datum, återfinns på hemsidan
	Under året kommer den av föreningen utgivna och av Tommy Karlsson skrivna boken om trollsländeprojektet att ges ut. Då vi ännu inte vet när detta blir klart, återkommer vi om datum på hemsidan. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Tommy Karlsson, telefonnummer dagtid: 013-196261, e-post: tommy.karlsson@bredband.net 
	Svenska entomologmötet – Mora – 27 – 29 juni 
	Traditionellt entomologmöte. Anmäl intresse att åka i vår förening, för organisering av samåkning. Läs mer nedan.
	En söndag i juni och en i juli -  Exkursion – Kvarns skjutfält
	Vi prövar med två exkursioner utan bestämda datum. Hör av dig till kontaktpersonen om du är intresserad. Datum bestäms några dagar innan. Det handlar om allmän entomologi där vi försöker hitta så många arter som möjligt inom skjutfältet och bland annat sätta ut färgskålar. I samarbete med Studiefrämjandet Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, telefonnummer dagtid: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se, Samling vid NaturCentrum kl 09.00 för samåkning. Hemresa vid 16-tiden. Medtag matsäck och stövlar
	Söndagen den 28 september - Vattenkryp vid Naturum Tåkern, OBS kl 15.00
	Anders Göthberg visar hur man tar en bottenfaunaprov och hur det analyseras i stereoluppar (som alla får prova på). Därefter ett föredrag om vilka arter man hittar i denna sjö. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/ kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, telefonnummer dagtid: 0144 – 102 73, e-post: kjell.antonsson@home.se Medtag matsäck och stövlar
	Söndagen den 26 oktober -  Nattfjärilarnas underbara värld
	Jonas Waldeck berättar om de intressanta fynden i samband med en inventering i Linköpings omgivningar
	I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Jonas Waldeck: Telefonnummer dagtid: 070 – 817 5146, e-post: jonas@waldeck.se
	Söndagen den 7 december -  Luciakaffe - medlemskväll med bildvisning,
	Medlemmarna demonstrerar egna fynd och medhavda diabilder. Numera försöker vi också få ihop lite böcker och tidskrifter som auktioneras ut. Tag med böcker och tidskrifter som du har i överskott inom faunistik och floristik men främst kanske om insekter. I samarbete med Studiefrämjandet. Ansvarig/kontaktperson för aktiviteten: Björn Ström, telefonnummer dagtid: 013-103451, e-post: bjorn_strom@telia.com 
	Dessutom ordnas spontana utflykter, artportalskurser och exkursioner som anmäls några dagar innan på hemsidan, med samlingsplats och tid. Det kan gälla vad som helst. I mån av tid kan vi sätta in din utflykt på hemsidan så att det blir ett gäng istället för dig ensam på den redan planerade eller spontana exkursionen. Det finns obegränsade möjligheter och vi hjälper gärna till med tips på utflyktsmål. 
	Trollsländor i Östergötland – bok och avslutningsträff
	Under 2008-2012 har föreningen bedrivit inventeringsprojektet ”Trollsländor i Östergötland”. Resultaten från projektet kommer tillsammans med äldre trollsländeuppgifter att redovisas i en bok, ”Östergötlands trollsländor”. Det blir en så kallad landskapsatlas för Östergötlands trollsländefauna där alla arter kommer att presenteras med bild och utbredningskarta. I boken kommer man utöver dessa artpresentationer bland annat att kunna läsa om genomförandet av inventeringsprojektet, tidigare undersökningar av trollsländefaunan i länet, artantal på läns-, landskaps-, kommun-, rut- och lokalnivå, samt vad som karaktäriserar Östergötlands trollsländefauna jämfört med andra delar av Sverige och Europa. 
	Kungstrollslända (Cordulegaster boltonii).  Foto: Tommy Karlsson.
	Ambitionen var ursprungligen att boken skulle släppas under 2013, men arbetet med boken har tagit lite längre tid än vad vi först trodde. Förhoppningsvis blir boken färdig under våren 2014. Alla som har medverkat i projektet får boken (viktigt att du informerar oss om du bytt postadress!). I övrigt kommer det att gå att köpa boken till självskostnadspris. När boken är färdig kommer vi att anordna en träff som avslutning av projektet och som releaseparty för boken. Datum och info om träffen kommer att mailas ut eller via vanlig post till de som saknar e-post, samt annonseras på inventeringsprojektets hemida (www.trollslandor.se). 
	Tommy Karlsson
	Nattfjärilinventering i Kalvhagen, Åkerslund och Prästtomta Östergötland under period 2010-2012
	E.virgo, Prästtomta Skjutfält
	Under denna period genomför undertecknad en inventeringsaktivitet på tre strategiskt utvalda lokaler i Östergötland. Här följer ett utdrag ur den rapport till naturvårdsverkets projekt LONA (Lokala naturvårdssatsningen) som sattes ihop under våren 2013, LONA som bidrog med ekonomisk stöttning till EFÖ för denna aktivitet. Länsstyrelsen beslutar om LONA-bidrag i respektive län.
	Hypsopygia costalis, Kalvhagen 12/8-2010, Ypsolopha nemorella, Kalvhagen 12/8-2010
	Att systematiskt återbesöka samma lokal under minst ett kalenderår ger en god inblick i de arter som kan påträffas med ljus (fjärilslampa). Totalt under denna period har närmare 800 arter insamlats, och mer än 10 000 individer sorterats och dokumenterats.
	Cnaemidophorus rhododactyla,Kalvhagen 2010, Ny för Ög
	Mer än 20 nya arter för Östergötland har påträffats och det har även påvisats nya lokaler för rödlistade arter.
	Utöver rödlistade och landskapsfynd, kan en del oväntade resultat lyftas fram. Dit hör den talrika förekomsten av brunt gräsmott (Crambus heringiellus), småprickig blåbärsvårvecklare (Acleris lipsiana) och gråboplattmal (Exaeretia allisella) som alla måste betraktas som allmänna ute på Prästtomta skjutfält. 
	Andra intressatna noteringar är flera fynd av rosa jungfrufly (Eucarta virgo) och gråvattrat bandfly (Epilecta linogrisea) som återfinns i kustlandskap i södra Sverige, och nu alltså även dykt upp i mer än enstaka exemplar på Pästtomta Skjutfält, långt inne i den NV delen av Östergötland.
	E. virgo (vä) och E.linogrisea(hö) från Prästtomta Skjutfält respektive Åkerslund
	Fällorna i Åkerslund samt Prästtomta är båda placerade i utkanten av skjutfältet, vilket innebär att det finns mycket stora ytor kvar av Prästtomta/Kvarns omfattande skjutfält att undersöka och förmodligen mycket kvar att upptäcka! Det har varit lite problem med tillgång till lokaler pga körförbud även under dagar utan skjutningar, brist på lokaler med el, samt skadegörelse på fällor, så eventuella fortsatta aktiviteter på fältet behöver göras med bättre stöd från Skövde Regemente som sköter och ombesörjer för el och tillgänglighet. Men det har trots allt fungerat hyfsat och jag är mycket tacksam för att fått ha en fälla placerad på militärens område.
	Anaina verbascalis, Prästtomta 2011, Ny för Ög
	168BBesökta Lokaler
	Besökta Lokaler
	De lokaler som valts ut, är valda då det saknats bra inventeringsmaterial sedan tidigare, bra lokalt klimat, intressant flora, avskilt från belysning från samhällen, samt tillgång till ström.
	Det är tre lokaler som är inventerade, Kalvhagen (mellan Linköping och Vikingstad), Åkerslund, samt Prästtomta Skjutfält. När det gäller fällor invid skjutfältet och medföljande tillgänglighetsrestriktioner till själva fältet, har fällor placerats på Prästtomta gård vid östra utkanten av fältet, samt i Åkerslund vid södra utkanten av fältet (se kartan sist i rapporten). Det har i enstaka fall testats att placeras ut batteridrivna lampor mitt på fältet, men det resultatet ingår inte i denna rapport.
	Tabell 1: Insamlingsdagar per lokal och antal arter per tillfälle som ingår i materialet:
	Kalvhagen
	Åkerslund
	Prästtomta
	Datum
	Kalvhagen
	Åkerslund
	Prästtomta
	Datum
	109
	2011-06-26
	56
	2011-07-01
	11
	2010-04-17
	52
	2011-07-03
	8
	2010-04-26
	65
	2011-07-20
	11
	2010-05-03
	101
	2011-07-31
	3
	2010-05-10
	122
	2011-08-04
	35
	2010-06-11
	94
	2011-08-12
	23
	2010-06-18
	11
	2011-08-20
	15
	18
	2010-06-27
	25
	2011-08-27
	54
	2010-06-28
	18
	2011-09-03
	31
	2010-07-01
	34
	2011-09-10
	55
	2010-07-17
	1
	2011-09-24
	177
	2010-07-22
	4
	2011-10-01
	137
	2010-07-26
	1
	2011-10-02
	124
	2010-07-29
	5
	2011-10-09
	101
	2010-08-07
	5
	2011-10-29
	139
	2010-08-12
	6
	2012-03-09
	79
	2010-08-17
	14
	2012-03-23
	52
	2010-08-24
	21
	2012-03-31
	39
	2010-08-29
	4
	2012-04-08
	69
	2010-09-07
	18
	2012-04-15
	43
	2010-09-16
	21
	2012-04-21
	41
	2010-09-24
	9
	2012-04-28
	27
	2010-10-09
	12
	2012-05-06
	12
	2010-10-23
	7
	2012-05-13
	11
	2010-11-06
	11
	2012-05-18
	6
	2011-04-11
	10
	2012-05-26
	29
	2011-04-15
	47
	2012-05-27
	19
	2011-04-19
	33
	2012-07-01
	23
	2011-04-25
	192
	2012-07-11
	22
	2011-04-29
	15
	2012-07-19
	12
	2011-05-08
	5
	2012-08-10
	48
	2011-05-12
	119
	2012-08-15
	19
	2011-05-21
	8
	2012-08-20
	49
	2011-05-29
	9
	2012-08-26
	94
	2011-06-06
	1
	2012-08-30
	101
	2011-06-18
	2
	2012-10-14
	4
	2011-06-19
	10
	2012-11-10
	329BMetodik
	Metodik
	Insamlingen av fjärilar har bestått uteslutande med hjälp av ljusfälla. Fällan har även utrustats med lätt dosering av etylacetat för att söva ned materialet mellan tömningarna. I regel har fällan tömts med en veckas mellanrum, och materialet har samlats in och frysts ner i väntan på noggrann genomgång. Tömningsdatum är använt som fynddatum och kan alltså ha en veckas avvikelse.
	Exaeretia allisella, Kalvhagen 2010, Ny Ög.
	332BRödlistade arter
	Rödlistade arter
	Tabell 2: Observationer av rödlistade arter i denna undersökning. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Åkerslund
	   14.10 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Lemonia dumi   
	VU 
	   20.8 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Calamia tridens   
	NT 
	   11.7 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Hepialus humuli   
	NT 
	   1.7 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Hepialus humuli   
	NT 
	   1.7 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Udea olivalis   
	NT 
	   19.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Hypercallia citrinalis   
	NT 
	   18.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Hepialus humuli   
	NT 
	   6.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Ancylis upupana   
	NT 
	   21.5 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Eupithecia orphnata   
	NT 
	 
	 
	 
	 
	Prästtomta
	   1.7 2012 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	2 Imago/Adult I par   
	Hepialus humuli   
	NT 
	   26.5 2012 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Clostera anachoreta   
	NT 
	   9.10 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Lemonia dumi   
	VU 
	   1.10 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Lemonia dumi   
	VU 
	   24.9 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	obs.    
	1 Imago/Adult    
	Lemonia dumi   
	VU 
	   10.9 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Xanthia gilvago   
	NT 
	   31.7 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Calamia tridens   
	NT 
	   20.7 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Eana derivana   
	NT 
	   27.6 2010 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	obs.    
	1 Imago/Adult    
	Lycaena hippothoe   
	NT 
	 
	 
	 
	 
	Kalvhagen:
	   7.9 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	2 Imago/Adult    
	Xanthia gilvago   
	NT 
	   29.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Xanthia gilvago   
	NT 
	   17.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Depressaria douglasella   
	VU 
	   12.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Eana derivana
	NT 
	   12.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Euzophera pinguis   
	NT 
	   17.7 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	2 Imago/Adult    
	Hepialus humuli   
	NT 
	   28.6 2010 
	Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	lampa    
	1 Imago/Adult    
	Hepialus humuli   
	NT
	501BAskbarkmott, Euzophera pinguis,  Ny för Ög samt hotkategori NT
	Askbarkmott, Euzophera pinguis, Ny för Ög samt hotkategori NT
	502BNya arter för Östergötlad
	Nya arter för Östergötlad
	Tabell 3: Lista med 23 landskapsfynd under perioden 2010-2012 på lokalerna inventeringen avsåg
	Följande lista innehåller de arter som har beläggsexemplar eller fotobelägg. Natrurhistoriska Riksmuseets Catalogus/Lepidoptera ligger till grund för listan nedan.
	   26.7 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Calamotropha paludella   
	1
	   17.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Loxostege sticticalis   
	2
	   29.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Phlyctaenia coronata   
	3
	   1.7 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Phlyctaenia coronata   
	 
	   17.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	8 Imago/Adult    
	Ostrinia nubilalis   
	4
	   17.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	2 Imago/Adult    
	Ostrinia nubilalis   
	 
	   12.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Watsonalla binaria   
	5
	   17.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Archanara geminipuncta   
	6
	   26.8 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Archanara geminipuncta   
	 
	   17.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Exaeretia allisella   
	7
	   20.8 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	6 Imago/Adult    
	Exaeretia allisella   
	 
	   12.8 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Exaeretia allisella   
	 
	   4.8 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	3 Imago/Adult    
	Exaeretia allisella   
	 
	   4.8 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	3 Imago/Adult    
	Exaeretia allisella   
	 
	   12.8 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Euzophera pinguis   
	8
	   9.10 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Dichelia histrionana   
	9
	   27.8 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Dichelia histrionana   
	 
	   22.7 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Dichelia histrionana   
	 
	   22.7 2010 
	 Kalvhagen, Gismestad, Vikingstad f:g   
	1 Imago/Adult    
	Cnaemidophorus rhododactyla   
	10
	   3.9 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Anania verbascalis   
	11
	   31.7 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	8 Imago/Adult    
	Crambus heringiellus   
	12
	   31.7 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	8 Imago/Adult    
	Crambus heringiellus   
	 
	   31.7 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	5 Imago/Adult    
	Acentria ephemerella   
	13
	   31.7 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	4 Imago/Adult    
	Acentria ephemerella   
	 
	   1.7 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Hellinsia lienigianus   
	14
	   11.7 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Hellinsia lienigianus   
	 
	   1.7 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Udea olivalis   
	15
	   27.5 2012 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	3 Imago/Adult    
	Acleris lipsiana   
	16
	   31.3 2012 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	7 Imago/Adult    
	Acleris lipsiana   
	 
	   23.3 2012 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Acleris lipsiana   
	 
	   29.10 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Acleris lipsiana   
	 
	   2.10 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Acleris lipsiana   
	 
	   10.11 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Acleris nigrilineana   
	17
	   10.9 2011 
	 Prästtomta, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Acleris nigrilineana   
	 
	   15.4 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Acleris nigrilineana   
	 
	   6.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Eucosma metzneriana   
	18
	   6.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Ancylis upupana   
	19
	   18.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Ancylis subarcuana   
	20
	   6.6 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Ancylis subarcuana   
	 
	   26.8 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Oncocera semirubella   
	21
	   15.8 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Oncocera semirubella   
	 
	   19.7 2012 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Myelois circumvoluta   
	22
	   29.5 2011 
	 Åkerslund, Ljung f:g   
	1 Imago/Adult    
	Homoeosoma nimbella   
	23
	720BInsamlat data
	Insamlat data
	På småkypsportalen finns alla de fynd som fram till dagens datum är inrapporterade på dessa lokaler. Förhoppningen är att återbesöka dessa lokaler, alternativt hitta lämpliga nya platser i Ög under 2014 där motsvarande inventering kan genomföras.
	Archanara geminipuncta, Kalvhagen Åkerslund 2012, Ny för Ög
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	Vi är mycket tacksamma för synpunkter på de eventuella felaktigheter som kan förekomma och även att de som har e-postadress men inte står med, anmäler detta genom att skicka e-post till (bjorn_strom@telia.com).
	En sak som diskuteras i föreningen är att använda utskick med e-post vid spontant uppkomna programpunkter som inte finns med i ordinarie program, eller när vi tvingas ändra datum och liknande. Därför är vi också tacksamma för upplysningar om medlemmar som inte har e-post men ändå vill ha meddelande om dylika ändringar, per post eller telefon.
	E-post
	Tel.nr
	Postadress
	P-nr
	Adress
	Namn
	andersson.arne@comhem.se
	070-6100411
	Linköping
	582 28
	S:t Persgatan 3A
	Arne Andersson
	freanstorgarden@hotmail.com
	013-122838
	Linköping
	586 44
	Storgården 36
	Fredrik Andersson
	hakan.andersson@calluna.se
	Blentarp
	275 64
	Gamla Lundavägen 1191
	Håkan Andersson
	bo.antberg@linkoping.se
	013 - 298845
	Linköping
	586 63
	Hoffstedtsgatan 12
	Bo Antberg
	reinea@telia.com
	0142-19398
	Mjölby
	595 44
	Fornsjövägen 5
	Reine Andersson
	kjell.antonsson@home.se
	0144-10273
	Ödeshög
	599 32
	Björkvägen 3
	Kjell Antonsson
	arfwidsson.mariedal@telia.com
	0381-603 23
	Österbymo
	570 60
	Mariedal
	Rolf Arfwidsson
	ide.axe@brevet.nu 
	011-173615
	Norrköping
	603 80
	Skarphagsvägen 34
	Jan Axelsson
	sofia.berg@his.se
	070 - 2234909
	Skövde
	541 54 
	Karl Dahlins väg 32A
	Sofia Berg
	papilio@swipnet.se
	0142-59017
	Mjölby
	595 92
	Slästorp storgård, Åsbo
	Göran Bergengren
	karbe@ifm.liu.se
	013-52534
	Sturefors
	590 54 
	Stavsättersvägen 33
	Karl-Olof Bergman
	070 - 2204816
	Norrköping
	603 86
	Pinnmogatan 15
	Magnus Bergwall
	0583-504 85
	Aspabruk
	696 93
	Aspa 420
	Kenneth Blom
	mail@rubenbrage.se
	070-345 2117
	Linköping
	583 34
	Tröskaregatan 90
	Ruben Brage
	goran.borken@telia.com
	0120-103 74
	Åtvidaberg
	597 50
	Malmvägen 9
	Göran Börkén
	eva.carlsson.danmark@gmail.com
	0141-220454
	Tjällmo
	590 34
	Danmark Hättorp 260
	Ann och Eva Carlsson
	011 - 100159
	Norrköping
	603 56
	Gråbergsgatan 1
	Fredric Carlsson
	edward.casparsson@hotmail.se
	013-312336
	Linghem
	590 62
	Överby Gistad
	Edvard Casparsson
	slimdavid@gmail.com
	013-311710
	Linköping
	584 37
	Palmaers gata 18
	David Cederlund
	kenneth.claesson@comhem.se
	013-482 15 33
	Linköping
	582 20
	Platensgatan 31
	Kenneth Claesson
	0413-544356
	Stockamöllan
	241 96
	Smidarevägen 10
	Börje Dalsved
	jan@dorell.se
	0730 - 678813
	Finspång
	612 92
	Stjärnvik 9 södra flygeln
	Jan Dorell
	Schlitz
	D-36110
	Kumpftreppchem 1
	Per Douwes
	08 - 303062
	Stockholm
	113 33
	Kadettgatan 5
	Jan Edelsjö
	bengtaxel37@yahoo.se
	0281-30148
	Nås
	756 53
	Stationsområdet 224
	Bengt Ehnström
	070-5270393
	Linköping
	598 29 
	Ekholmsvägen 19
	Bengt Eklöf
	08-277867
	Solna
	169 39
	Förrådsgatan 6 3 tr
	Urban Ekstam
	013-414 84
	Linköping
	590 41
	Ekhagen Brokind
	Arne Ekström
	lars_eldefors@yahoo.se
	013 - 161866
	Linköping
	589 23
	Grindgatan 62
	Lars Eldefors
	per.elvemar@bredband.net
	013 - 177614
	Linköping
	586 44
	Klockaregården 3
	Per Elvemar
	goran.engqvist@gmail.com
	0142-75080
	Väderstad
	590 22
	Sättra Perstorp
	Göran Engqvist
	brittma.ericson@gmail.com
	011-164178
	Norrköping
	602 29
	Odalgatan 12
	Britt Marie Eriksson
	knut.eriksson@calluna.se
	070-8373531
	Linköping
	585 97
	Vargsätter Eklunden 7
	Knut Eriksson
	asa.fahbeck@hotmail.com
	013 - 151811
	Linköping
	587 39
	Riksdalersgatan 33
	Åsa Fahlbeck
	markusfranzen@hotmail.com
	070-9728648
	Bjuv
	267 90
	Lilla Mörshögsvägen 108
	Markus Franzén
	Linköping
	582 30
	Föreningsgatan 37
	Paul  R Funkesson  
	fallstrom@berghamra.se
	070-3242200
	Rimforsa
	590 46
	Kättilstad Berghamra
	Sten Fällström
	011 - 319190
	Norrköping
	603 54
	Holmstagatan 48
	Vera Gade
	c.gondesen@gmail.com
	013-173847
	Linköping
	584 37
	Leopolds gata 27
	Carin Gondesen
	info@pigansslojd.se
	0144-114 15
	Ödeshög
	599 91 
	Orrlyckan, Svem
	Rolf Granlund
	0702-634520
	Linköping
	583 32
	Lantmannagatan 155 B
	Gabriella Gelland
	013 - 610 19
	Vreta Kloster
	590 78
	Fredrikslundsvägen 20
	Carina G Andersson
	h.g-son@telia.com
	016-130098
	Eskilstuna
	633 58
	Skivlingsvägen 10
	Håkan Gustafson
	011-710 36
	Söderköping
	614 95
	Gårdeby G:a Missionshuset
	Jan G. Gustavsson
	011-311585
	Norrköping
	602 10
	Ekeborgsvägen 21
	Rolf Gustafsson
	sigrid.gustafsson@linkoping.se
	013 - 4820746
	Linköping
	582 30
	Föreningsgatan 41
	Sigrid Gustafsson
	s.gynnemo@telia.com
	013-41149
	Rimforsa
	590 41
	Klinkendalsvägen 21
	Svante Gynnemo
	pelarbo@spray.se
	013-132422
	Vadstena
	592 41
	Bjälbovägen 63
	Anders Göthberg
	070 - 4104250
	Valdemarsvik
	615 31
	Lundavägen 4
	Patrik Hagman
	erh-am@telia.com
	0158 - 801706
	Gnesta
	646 33
	Torggatan 18 C
	Eric Hammarström
	doris.hansson@abc.se
	070-7765216
	Ljungsbro
	590 72 
	Kanalvägen 25
	Doris Hansson
	jan@amalina.se
	0490 - 16216
	Västervik
	593 93
	Åldersbäck Tallebo
	Jan Henriksson
	073-9018742
	Linköping
	584 22
	Gröndalsgatan 13
	Elisabeth Hilding
	mats.e.h@telia.com
	Norrköping
	603 75
	Raketgatan 1
	Mats Hjelte
	bjorn-erik.holm@skogsstyrelsen.se
	0121-155 23
	Söderköping
	614 32
	Backgatan 22
	Björn-Erik Holm
	070 - 5837240
	Åby
	616 90
	Gamla Stockholmsvägen 49
	Jenny Hultgren
	ellenhultman@yahoo.se
	Ödeshög
	599 93
	Stora Broby 1
	Ellen Hultman
	birgittahagg@semera.se
	0700 - 921619
	Norrköping
	602 37
	Odengatan 11D
	Birgitta Hägg
	0142-342 55
	Mjölby
	595 94
	Skrukebygatan Bränntorp 2
	Lennart Hägg
	ide.axe@brevet.nu
	011-17365
	Norrköping
	603 80
	Skarphagsgatan 34
	Mirjam Ideström
	matib285@gmail.com
	076 - 8684867
	Linköping
	582 14 
	Rekrytgatan 8
	Matthias Ibbe
	070 - 8904031
	Motala
	591 15
	Bråstorpsvägen 10
	Ulf Ighe
	nicklas.jansson@e.lst.se
	0141-549 44
	Motala
	591 31
	Zederslundsgatan 16
	Nicklas Jansson
	Johnny.Johansson@sydkraft.se
	0140-563 56
	Tranås
	573 35
	Västra Bergsgatan 7A
	Johnny Johansson
	johanssonU@excite.com
	013-153287
	Linköping
	589 51
	Stenåldersg.30
	Ulf Johansson
	jussila.vesa@telia.com
	Åby
	616 33 
	Herrtorpsvägen 9
	Vesa Jussila
	juthe.gillis@telia.com
	0142-13455
	Boxholm
	590 14
	Knapplavägen 2
	Gillis Juthe
	goran.jarvstrat@glocalnet.net
	013-153106
	Linköping
	587 29
	Uranstigen 25
	Göran Järvstråt
	anders.jorneskog@linkoping.se
	0494-715 65
	Kisa
	590 39
	Skeppeberg 3
	Anders Jörneskog
	E-post
	Tel.nr
	Postadress
	P-nr
	Adress
	Namn
	013-633 01
	Vreta Kloster
	590 78
	Nervägen 5
	Lilian Kallander
	hmkangas@hotmail.com
	070-3049013
	Motala
	591 72
	Gustavsviksvägen 137B
	Hilkka Kangas
	frankerik6@hotmail.com
	011-330115
	Svärtinge
	605 80
	Norrköpingsvägen 96
	Frank Erik Karlsson
	sofie.k@gmail.com
	Uppsala
	756 51
	Kronåsvägen 21
	Sofie Karlsson
	bjorn.f.l.karlsson@telia.com
	Skärblacka
	617 30
	Mosstorpsvägen 8
	Susanne Karlsson
	tommy.karlsson@bredband.net
	013-136694
	Linköping
	582 37
	Opphemsgatan 2
	Tommy Karlsson
	ulf.karlstrom@wnet.se
	011-474 04 33
	Norrköping
	603 78
	Karl Bergstensgatan 76
	Ulf Karlström
	eva-britt.kemmer@telia.com
	070 - 6916437
	Motala
	591 61 
	Dalgatan 45
	Eva-Britt Kemmer
	larstkl@gmail.com
	0142-590321
	Boxholm
	590 13
	Gamla timmerövägen 32
	Lars Klingstedt
	webmaster@bakgrunder.se
	0123-400 06
	Valdemarsvik
	615 31
	Egnahemsvägen 4
	Rolf Kokkonen
	0141-233627
	Motala
	591 91
	Vedemö 753
	Marie Kristoffersson
	ulla.kruys@compaqnet.se
	Kalmar
	393 59
	Enighetens väg 49
	Ulla och Ivan Kruys
	magnus.kviele@lansstyrelsen.se
	013-127732
	Linköping
	582 43
	Skepparegatan 4
	Magnus Kviele
	Ringarum
	610 41
	Skolvägen 10
	Annette Källman
	janla@ifm.liu.se
	013-298332
	Linköping
	586 65
	Lötgatan 163
	Jan Landin
	1946.goran.larsson@gmail.com
	013-138937
	Linköping
	582 37 
	Duvgatan 3
	Göran Larsson
	martin.larsson@e.lst.se
	013-150562
	Linköping
	483 34
	Tegskiftesgatan 83
	Martin Larsson
	sven.lennartsson@telia.com
	070-611 88 45
	Mjölby
	595 41
	Kanikegatan 3C
	Sven Lennartsson
	jonbit@telia.com
	013-313746
	Linköping
	582 29
	Djurgårdsgatan 73
	Jonas Levander
	0156-202 46
	Västerljung
	610 75
	Gillbergavägen 11
	Göran Liljeberg
	jan@ateljestattin.se
	019 - 173592
	Odensbacken
	715 94
	Valsta 251
	Jan Lindahl
	nolindahl@hotmail.com 
	0123-201 79
	Gusum
	610 40
	Ängsvägen 6
	Olle Lindahl
	jlindebr@csc.com
	072 - 7441215
	Vikingstad
	590 49
	Nybblegatan 103
	Jonas Lindebring
	haklund@gmail.com
	013 - 310190
	Linköping
	589 43
	Betarevägen 5
	Håkan Lundberg
	elisabeth.lundkvist@calluna.se
	013-273441
	Linköping
	583 33
	Rättaregatan 23
	Elisabeth Lundkvist
	svenolov.lofgren@bredband.net
	070 - 3830127
	Ljungsbro
	590 73
	Nytorpsvägen 156 B
	Sven-Olof Löfgren
	011 - 4735706
	Norrköping
	602 28
	Lindövägen 52 B
	Colin Messer
	073-5110716
	Linköping
	589 23 
	Blästadgatan 2
	Jan Moberg
	040 - 962710
	Sjöbo
	275 39 
	Fältvägen 20
	Mikael Molander
	larserik.muhr@blixtmail.se
	0586 - 530 97
	Karlskoga
	691 42
	Selkroksvägen 47
	Lars Erik Muhr
	0141-523 19
	Motala
	591 50
	Klockarevägen 10
	Gunnar Myrhede
	nardus@algonet.se
	0494-220 19
	Rimforsa
	590 41 
	Kättilstad Solbacka 
	Jan Måreby
	070-5723152
	Motala
	591 45
	Lustigkullevägen 47Q
	Lars Naimell
	j-e.n@telia.com
	0140 - 500 90
	Tranås
	573 97
	Sänninge, Brohagen 1
	Jan-Eric Nilsson
	0494 - 305 21
	Horn
	590 42
	Åshorva, Hamra 1
	Lars Nilsson
	sven.nilsson@zooekol.lu.se
	070 - 5521614
	Diö
	343 71
	Stockanäs 42
	Sven G Nilsson
	larsovenorrman@hotmail.com
	011-72393
	Östra Ryd
	614 96
	Källösa , Kullen
	Lars-Ove Norrman
	charlotte.norrman@liu.se
	070 - 3229983
	Linköping
	583 31
	Boställsgatan 62
	Charlotte Norrman
	hildegard.nufer@gmail.com
	0494 - 214 64
	Rimforsa
	590 46 
	Hallstad mellankvarn
	Hildegard Nufer
	ulf.nylander@box303.swipnet.se
	070 - 3010652
	Valbo
	818 33
	Åsvägen 15
	Ulf Nylander
	jan.n.nyman@hotmail.com
	Norrköping
	603 79
	Riksdalergatan 24
	Jan Nyman
	bengt.nystrom@saabgroup.com
	013-160522
	Linköping
	587 39
	Kappegatan 11
	Bengt Nyström
	peter.olofsson@lansstyrelsen.se
	013-121214
	Linköping
	582 46
	Solrosgatan 2A
	Peter Olofsson
	018-506051
	Uppsala
	756 54 
	Gitarrvägen 42
	Thomas P Vinnersten
	jpvadstena@telia.com
	0143-142 87
	Vadstena
	592 31
	Engelbrektsgatan 20
	Jan Peterson
	0702-343463
	Norrköping
	605 97
	Lillbyn Alsäter
	Nils Pettersson
	011-335053
	Norrköping
	605 97
	Alsätter Smedstugan
	Sven Pettersson
	Thomas.Ranius@entom.slu.se
	018-142304
	Uppsala
	756 45 
	Malma, Stenvägen 10
	Thomas Ranius
	0157-10062
	Flen
	642 33 
	Januarivägen 6D
	Göran Ripler
	olof.rosenqvist@gmail.com
	0144 - 210 13
	Ödeshög
	599 91 
	Kråkeryd Frebol
	Olof Rosenqvist
	013 - 851 58
	Linköping
	585 93 
	Edsberga Solliden
	Jonas Roth
	0143 - 201 80
	Borghamn
	592 93
	Bårstadvägen 1
	Annika Rousu
	lisbeth.sandell@swipnet.se
	0121-600 88
	Valdemarsvik
	615 93 
	Andö Engelholms skola
	Lisbeth Sandell
	anders.sandh@telia.com
	013-155864
	Linköping
	589 25
	Ekholmsvägen 86A
	Anders Sandh
	ekolsund.torpa@telia.com
	Grillby
	740 81
	Husby-Sjutolft Torpa
	Gunnar Sjödin
	eva.siljeholm@norrkoping.se 
	0730 - 201965
	Norrköping
	602 41
	Kollbergsgatan 44
	Eva Siljeholm
	013 - 3401996
	Linköping
	589 53
	Morgongatan 98
	Mattias Stare
	013-712 35
	Linköping
	585 91
	Ö Harg Enelyckan
	Per Sten
	Horn
	590 42
	Lundsbo
	Hampus Stenberg
	Kolmården
	618 92 
	Marmorbruksvägen 14
	Linda Stolpe
	Bjuv
	267 90
	Lilla Mörshögsvägen 108
	Linda Strand
	bjorn_strom@telia.com
	013-103451
	Linköping
	582 36
	Åbylundsgatan 36
	Björn Ström
	christina.stahl@telia.com
	013 - 662 20
	Ljungsbro
	590 73
	Långkärrsgatan 31
	Christina Ståhl
	perolof.stahl@telia.com
	013 - 662 20
	Ljungsbro
	590 73
	Långkärrsgatan 31
	Per-Olof Ståhl
	myra.nu eller kent@myra.nu
	013-84100
	Vikingstad
	590 47
	Kvinnslunda
	Agneta Sundstrand
	Linköping
	584 31
	Ryds alle 12
	Anton Sunnergren
	claes.svedlindh@e.lst.se
	013-3434824
	Linköping
	582 47
	Bjälbogatan 26
	Claes Svedlindh
	thure@bostream.nu
	013-63528
	Linköping
	582 26
	Strandgatan 6
	Thure Svensson
	sodla@edu.jonkoping.se,
	036-120373
	Norrahammar
	562 31
	Hägnevägen 3
	Lars Söderström
	070 - 2687067
	Lund
	223 50
	Adelsgatan 11B
	Mikael Sörensson
	birgitta.termander@telia.com
	Dalby
	247 50
	Hällestadsvägen 124
	Birgitta Termander
	geito@telia.com
	Kolmården
	618 92
	Oppgården pl 939
	Geira Torjusen
	E-post
	Tel.nr
	Postadress
	P-nr
	Adress
	Namn
	goran.toss@gmail.com
	013 - 121311
	Linköping
	587 31
	Rådjursvägen 5
	Göran Toss
	013 - 153813
	Linköping
	589 43
	Ljunghagsvägen 24
	Gösta Törnkvist
	eddie.uggla@hotmail.com
	011-544 24
	Kimstad
	610 20
	Runstorp säteri
	Eddie Uggla
	011-633 67
	Åby
	616 00
	Sandmovägen 8
	Gunnar Ulf
	magnus.wadstein@svsog.svo.se
	013-424 78
	Linköping
	585 96
	Eken, Hulta
	Magnus Wadstein
	jonas.waldeck@ericsson.com
	013-661 46
	Ljungsbro
	590 71
	Bohemsvägen 7
	Jonas Waldeck
	evawp46@hotmail.com
	0120-141 30
	Åtvidaberg
	597 95 
	Fridhem Fröjerum
	Eva W Pettersson
	0141 - 210846
	Motala
	591 50
	Klockarevägen 6
	Rolf Wedding
	0511 - 171 74
	Skara
	532 33 
	Frejgatan 11
	Bengt Weidow
	013 - 4737953
	Linköping
	585 97 
	Raelstorp 2
	Gert Werner
	ola.a-annika@gmail.com
	013 - 101316
	Linköping
	587 50
	Ekhultsgatan 9
	Ola Wik 
	Linköping
	583 34 
	Storskiftesgatan 26
	Luis Vimarlund
	0141-80043
	Motala
	591 98
	Godegårds säteri 7
	Gerhard Wittmann
	lswixe@spray.se
	0140 - 820 26
	Österbymo
	570 60
	Sund skogsvaktarebost.
	Lars-Evert Wixe
	gunnar.olvingson@linkoping.se
	0494-24153
	Rimforsa
	590 41
	Opphem
	Gunnar Ölvingsson
	Vår förenings syfte är att samla naturintresserade människor som tycker att insekter verkar spännande, till gemenskap och ömsesidigt utbyte av erfarenheter och upplevelser i insekternas värld. Den är öppen för alla åldrar och det behövs inga förkunskaper för att gå med i föreningen. Föreningen bildades 1984 genom att bl a Ulf Karlström, Ulrik Lohm, Anders Göthberg och Jan Landin beslöt bilda en styrelse. Verksamheten består årligen av 5-7 föredrag under vår och höst samt 2-4 exkursioner under sommaren. 2002 startade föreningen en stor inventering av Östergötlands dagfjärilar med flera hundra deltagare. Inventeringen avslutades 2007 och har sedan övergått i en inventering av trollsländor som pågått fram till 2012. Förutom ovanstående aktiviteter engagerar sig föreningen också i aktuella naturvårdsfrågor.  
	En gång om året utkommer ett medlemsblad med program, rapporter, artiklar och aktuella frågor om föreningen och entomologin i Östergötland.Föreningen samordnar också inköp, säljer och förmedlar viss entomologisk utrustning såsom håvar, spännbräden, lådor, nålar, uppklistringslappar, rör, litteratur m m.
	Antalet medlemmar är ca 150. Medlemsavgiften är 100 kr och 50 kr för medlemmar under 18 år som sätts in på föreningens postgiro-nr: 4 96 34 59 - 5.
	..............................................................................................................................................
	Föreningens styrelse har följande sammansättning:
	Kjell Antonsson (ordf.) Tel: 013 – 15 45 03, kjell.antonsson@home.se 
	Nicklas Jansson (sekr.) Tel: 0141 - 549 44, nicklas.jansson@lansstyrelsen.se
	Björn Ström (kassör & distributör) Tel: 013 – 10 34 51, bjorn_strom@telia.com
	Tommy Karlsson (ledamot) Tel: 013- 13 66 94, tommy.karlsson@bredband.net
	Jonas Levander (ledamot) Tel: 013 – 31 37 46, jonbit@comhem.se
	Jonas Waldeck (suppleant) Tel: 013 - 661 46, jonas@waldeck.se
	Charlotte Norrman (suppleant) Tel: 070-322 99 83, charlotte.norrman@liu.se
	Lars Klingstedt (revisor) Tel: 013 – 12 58 04, lars.klingstedt@linkoping.se
	Jan Landin (revisorsuppleant) 013-29 83 32, janla@ifm.liu.se
	Programkommitté
	Nicklas Jansson, Kjell Antonsson, Tommy Karlsson, och Håkan Andersson
	Valberedning:
	Magnus Wadstein  Tel: 013 - 424 78, magnus.wadstein@skogsstyrelsen.se
	Anders Göthberg, Tel: 070-812 31 60, pelarbo@spray.se
	Föreningens adress: Entomologiska Föreningen Östergötland, c/o Björn Ström, Åbylundsgatan 36, 582 36 Linköping. Tel: 013 – 10 34 51
	Hemsida: www.ostgotaentomologerna.se

