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Viktigt meddelande till markägare 

  Vi har för forskningsprojektet Insect Biome Atlas under hösten placerat ut hundra tältliknande 

insektsfällor över hela södra Sverige. Olyckligt nog har vi halkat efter i våra ambitioner att kontakta alla 

markägare på de platser som valts ut för studien. Våra fältarbetare har i samband med utplaceringen av 

fällor försökt nå er genom att knacka på, lägga informationsmaterial i brevlådor eller ringa. I många fall 

har detta fungerat bra och vi är glada för den förståelse och det stora stöd vi fått.  

 

  Tyvärr har vi inte alltid lyckats nå er med någon av ovanstående metoder och vår idé att söka upp andra 

kontaktvägar och sända skriftliga förfrågningar har halkat efter. Därför är det nu några markägare som 

ser fällor på deras marker utan att ha gett tillstånd. Vi ber om ursäkt för detta och vill understryka att vi 

fortsätter arbetet med att nå markägare. Vi har varit noga med att placera fällorna så att de till synes inte 

ska störa någon verksamhet på platsen och har lämnat väl synlig kontaktinformation. Inför utplaceringen 

av ytterligare hundra fällor i norra Sverige våren 2019 har vi förbättrade rutiner så detta inte upprepas. 

 

  Vi är tacksamma om ni ändå kontaktar oss och meddelar eventuella problem fällorna kan orsaka så att 

vi har chans att montera ned dem eller flytta dem så att de står bättre till för er. Utöver informationen på 

vår hemsida, www.nrm.se/allainsekter, berättar vi gärna mer om projektet via mail eller telefon, tveka 

inte att höra av er för en dialog! Vi tar gärna en pratstund även med er markägare som inte ser problem 

med placeringen och tycker att projektet verkar spännande, kanske vill ni också vara delaktiga på annat 

vis? Naturvård och biologisk mångfald är ett intresse som vi vet att vi delar med många av er!   

 

Med vänlig hälsning och hopp om samarbete under 2019 

Projektledningen för Insect Biome Atlas 


