Infoblad, januari – 2020
Hej!
Nu är det nytt år och här kommer årets första nyhetsbrev. Vi skickar ut som brev med
posten till er som bett om det men det kan hända det går iväg elektroniskt nyhetsbrev till er
också om vi missat att föra in att det är tryckt brev som ska skickas. Om du hellre skulle
vilja få det som ett tryckt brev med posten så eposta till dagfjarilar@gmail.com eller skriv ett
brev till oss.
Vi är nu i slutfasen med arbetet inför 2019 års årsrapport, har du observationer så
skicka gärna in så snart som möjligt! Behöver du protokoll så skickar vi gärna, det går
också bra att rapportera direkt på: https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera!

Under vintern har årsrapport 2017 och årsrapport 2018 kommit ut elektroniskt och vi
väntar nu på att de ska komma i tryck. Den första av de två bör komma när som helst och
den andra räknar vi med att lämna till tryck nu i veckan. Båda går att läsa på hemsidan
på https://www.dagfjarilar.lu.se/. Hittar du några fel årsrapporten för 2018 går det
fortfarande att ändra i korrekturet, eposta till dagfjarilar@gmail.com i så fall så ordnar vi.
Några av er har hört av er om det är möjligt att avstå från de tryckta årsrapporterna och
bara få dem elektroniskt. Vi har ordnat den möjligheten nu, klicka här för att anmäla ditt
intresse (om du läser det elektroniska nyhetsbrevet), eller eposta
till dagfjarilar@gmail.com (eller ring till oss) så ordnar vi det.
Temat för nästa årsrapporten kommer vara tistelfjärilar (inte så oväntat val för 2019). Om
du har bilder på TISTELFJÄRILAR från 2019, gärna i lite oväntade sammanhang, med
omgivande landskap eller i mer ovanliga miljöer som till exempel i fjällen eller på myrar
så eposta dem gärna till oss på dagfjarilar@gmail.com!

Apropå tistelfjärilar så passa på att titta på dokumentären om tistelfjärilens flytt som
finns på SVT Play fram till den 19 juni Även lite Sverige med på ett hörn! Foto: (c) La
Compagnie des Taxi-Brousse https://www.svtplay.se/djurvarldens-langpendlare

Hemsidan fungerar numera fint på såväl datorer som mobiltelefoner, iPads och andra
läsplattor. Kartorna länkar direkt till samma data som i rapporterna och det går fint att söka
fram alla rapporterade arter utom de som är nationellt sekretessklassade (mnemosynefjäril,
veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge). Inom kort kommer det gå att söka på engelskt och
veteskapligt namn också. Prova gärna att zooma ner till era lokaler i satellitfotovyn!
https://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen

Nyhetsbrevet kommer komma regelbundet som epost (eller som brev med posten) under
året, preliminärt en gång i månaden under fjärilssäsongen och varannan månad eller så
under vinterhalvåret.
Aktivitetskalendern är uppdaterad med många nya fjärilsaktiviteter! Saknas det möten
eller exkursioner med fjärilstema som du vet är på gång så eposta oss
på dagfjarilar@gmail.com.
Vill ni ha besök och föredrag/exkursion under säsongen, kanske hos en SNF-krets,
fågelklubb eller liknande – hör av er så snart som möjligt! Just nu är det ett antal
exkursioner och möten i vår och sommar som är inbokade men det finns plats och tid för
fler, särskilt i Svealand och Norrland!
Slutligen - du har förmodligen hört att vi fått en ny dataskyddsförordning (GDPR) som
ersatt personuppgiftslagen. Vi vill därför berätta att vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy
för att motsvara dataskyddsförordningen. Du ska lätt ska kunna ta reda på vilka uppgifter vi
sparar samt avregistrera dig från nyhetsbrev och annan marknadsföring. Du kan enkelt
mejla oss för att ändra eller ta bort dina uppgifter från vårt register. Vill du veta mer om hur
vi behandlar dina personuppgifter? Läs mer på https://www.dagfjarilar.lu.se/ompersonuppgifter
Bästa hälsningar, Lars
dagfjarilar@gmail.com

