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Studiet av insekter har en lång och glansfull tra-
dition i Sverige och Norden, och vårt hörn av 
världen torde faunistiskt höra till de bäst kända. 
Mycket har också skrivits om arterna genom 
åren, deras bestämning, utseende och utbredning, 
och litteraturen om insekter kan för en nybliven 
insektsvän te sig nästan oöverskådlig. Ett hinder 
för djupare kännedom är att insekter anses svåra 
att artbestämma. Ofta krävs tillgång till mikro-
skop, speciallitteratur och avancerad utrustning. 
Och som inte detta är nog byter arter och släkten 
ibland namn, synonymiseras eller splittras upp.

Senare års framväxt av digitala medier och 
snabba, komplexa kommunikationsvägar har på 
många sätt överbryggat en del av dessa svårighe-
ter. Det är nu möjligt att kryssa fram på Internet 
och söka lösningar på problem som rör olika as-
pekter av insekter. ArtDatabankens förtjänstfulla 
arbete, och interaktiva databaser som Artporta-
len, GBIF, Fauna Europaea och många andra ger 
ytterligare en god hjälp på vägen. 

För den insektsintresserade är det naturligt att 
söka sig till en förening för likasinnade. Sverige 
och övriga nordiska länder har en lång tradition 
av entomologisk föreningsaktivitet. I förening-
arna finns möjlighet att träffa likasinnade, ut-
byta erfarenhet och diskutera aktuella problem. 
Flertalet föreningar har av tradition omfattat all 
entomologi. Enda undantagen utgör de lepidop-
terologiska föreningarna i Danmark och Finland. 
Fjärilar är en av de artrikaste insektsgrupperna 
och därtill den populäraste bland entomologerna. 
Metodiken vid nattfjärilsfångst är också speciell. 
Tillsammans ger detta fjärilsintresset en alldeles 
egen profil.

BeetleBase
Intresset för skalbaggar - coleopterologin - har 
likaledes en lång tradition i de nordiska länder-
na, men i motsats till fjärilsfolk har skalbaggs-
intresserade formellt aldrig organiserat sig. På 
initiativ av ölänningarna Christoffer Fägerström 

och Håkan Lundkvist lanserades för några år se-
dan på försök ett helt nytt koncept inom svensk 
och nordisk coleopterologi - BeetleBase, eller 
BB (www.beetlebase.com). BeetleBase är en 
internetbaserad databas och plattform för ut-
byte av information, virtuella möten och lagring 
av kritiska data som rör Sveriges och Nordens 
skalbaggsfauna. Dess existens bygger på viljan 
att användarna delar med sig av tankar och in-
formation i det övergripande syftet att utveckla 
kunskapen om arterna och faunan. Eftersom den 
nordiska skalbaggsfaunan är förhållandevis ho-
mogen är den av intresse för samtliga Nordens 
coleopterologer. Detta skapar goda möjligheter 
till ett fruktbart utbyte av information och er-
farenhet inom hela den nordeuropiska sfären. 
BeetleBase har på kort tid etablerat sig som en 
vital och utvecklande kraftpunkt och har bidragit 
till ett fördjupat samarbete mellan Nordens co-
leopterologer. Samtidigt innebär arbetet med 
hemsidan en del kostnader, och merparten av         
datahantering, och fil- och bilduppladdning en-
gagerar ännu ett begränsat antal medlemmar. 

Nordic Coleoptera Group - om bildandet av en ny 
samnordisk förening för skalbaggsintresserade
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Nordic Coleoptera Group
För att ytterligare stimulera kunskapsutveck-
ling kring den nordiska skalbaggsfaunan och 
samtidigt strukturera och optimera skötseln av 
BB föreslås bildandet av en ny nordisk förening 
för skalbaggsintresserade - Nordic Coleoptera 
Group (NCG). Denna förening skall vara öppen 
för alla som är intresserade av skalbaggar och är 
tänkt att finansieras via en modest medlemsav-
gift. Avgiften ger full tillgång till alla filer och 
data på BB, men även icke-medlemmar kommer 
att kunna använda BB, om än i mer begränsad 
omfattning. Föreningen vill även anordna fysis-
ka träffar, t.ex. i samband med årsmötet, då man 
även kan inventera något förbisett område, lys-
sna på föredrag och diskutera aktuella problem.

Härmed inbjudes alla intresserade till ett kon-
stituerande årsmöte av ”Nordic Coleoptera Gro-

up” mellan den 20-22 juni 2011 i Gudbrandsda-
len, Norge. Deltagaranmälan görs per e-post till 
Stefan Olberg (stefan@biofokus.no). Kostnader 
för uppehälle kommer delvis att finansieras av 
Norsk Entomologisk Forening, men deltagarna 
förväntas även bidra med egna medel. Gud-
brandsdalen hyser en rad intressanta biotoper 
för skalbaggar, inkl. klassiska ’elvebredder’, 
och bör vara attraktivt för alla. Välkomna!
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