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Mødeprogram marts 2023 – august 2023 
 
Lepidopterologisk Forenings møder afholdes i Universitetsparken 15, indgang 3, 2100 Kbh. Ø. 
Indgangen ligger i gården bag Zoologisk Museum. Dørene vil være åbne cirka fra 19.15 til 19.35. 
 
Engangs-parkeringsbilletter til museets område kan fås i indgangen af dørvogteren. 
Kontingentindbetaling for 2023 – se sidste side. 
 
Torsdag 
9/3 

Forsvundne arter - for evigt? (v/ Jens Tonboe) 
Hvad sker der? Kan et kik på de sidste ca. 80 års forsvundne, genfundne og genindvandrede 
arter af storsommerfugle bidrage til en forståelse af baggrunden for udviklingen i den 
danske macrosfauna? Diskussionen skal ses som et supplement til de mange inspirerende 
indlæg om nye og potentielle arter og til Michael Kavins grundige undersøgelser af 
enkeltarters antal og udbredelse 1995-2019. Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil 
Blicher Bjerregård xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan se med hjemmefra. 

Torsdag 
23/3 

Retsentomologi v/ Thomas Simonsen. Entomologisk Forening inviteres 
Thomas Simonsen kommer forbi og holder foredrag om retsentomologi. Retsentomologi er 
den del af retsvidenskaben og retsmedicinen, hvor entomologisk viden og data bidrager til 
efterforskning og opklaring af kriminalsager. I foredraget vil Thomas give en introduktion til 
retsentomologi samt dens baggrund og historie (der forbløffende nok går tilbage til 1200-
tallets Kina). Han vil komme ind på de forskningsmæssige og naturhistoriske metoder, der 
ligger til grund for emnet og kort komme ind på og illustrere, hvordan retsentomologi passer 
ind i det større retsvidenskabelige og medicinsk-entomologiske puslespil samt se på, 
hvordan ”dødens insekter” påvirker mennesker – på godt og ondt. Mødet kan følges via 
Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I 
kan se med hjemmefra. 

Torsdag 
13/4 

Møde om ekskursionen 17-18. juni – 2023 (v/ Allan B. Clausen m.fl.) 
Denne aften vil vi gennemgå de arter, der tidligere har fløjet i området, og de mulige arter vi 
kan håbe på at møde. Området er den vestlige afdeling af Jægerspris Skydeterræn, hvor der 
normalt ikke er adgang, så spændende og måske overraskende oplevelser kan være i vente. 
Natfangst (lysfælder og sukkerlokning) vil blive muligt fra lørdag aften, mens dagfolkene får 
mulighed for at gå på opdagelse søndag formiddag frem til frokost. Foreningen byder her på 
en sandwich og en vand eller øl som afslutning. 
Så trop op denne aften til en sludder og planlægning af den forestående sommerekskursion. 
Tilmelding til foreningsekskursionen senest 14. juni via Allan B. Clausen 
hegnstrup@hotmail.com eller på tlf. 41 27 88 19. 
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Torsdag 
10-11/6 & 
12/6-13/8 

Faglig ekskursion/bioblitz i Bidstrup Skovene 10-11. juni og 12-13. august – 2023 
I samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland inviterer Lepidopterologisk Forening til en 
faglig bioblitz. 
Bidstrup Skovene mellem Roskilde og Ringsted forvaltes med henblik på at fremme 
naturindholdet, og er bl.a. udpeget til at indeholde en naturnationalpark. Der er derfor et 
stort ønske om mere viden om, hvilke arter området huser som fagligt grundlag for 
forvaltningen. 
Indenfor insektfaunaen er dagsommerfuglene særdeles godt kendt, men derimod vides der 
meget lidt om de øvrige insektgrupper, hvilket vi vil forsøge at rette lidt op på med de to 
arrangementer. Bidstrupskovene rummer mange forskellige fine naturtyper, især fine 
skovenge, og der bør være mange andre spændende og vigtige insektarter end bare 
dagsommerfugle. 
Der vil være mulighed for at deltage i nogle timer efter ønske, bl.a. lokning med lys og 
rødvinssnore. 
  
Alle interesserede er hermed inviterede til at deltage og bidrage med viden og 
fundoplysninger. 
Eneste betingelse er, at de fundne arter registreres i form af artslister for de enkelte 
findesteder. 
  
Nærmere detaljer om arrangementerne følger pr. mail til de tilmeldte og 
på www.lepidoptera.dk. Tilmelding via websiden til webmaster Per Stadel 
  
Med venlig hilsen og forhåbentlig på gensyn. 
Per Stadel 
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Faktablade for 36 danske dagsommerfugle 
Projektet, som er et redskab for naturforvaltere med interesse for dagsommerfugle, er udarbejdet af 
fem af vores mest kyndige dagsommerfuglespecialister. 
Som de fleste medlemmer formodentlig har set, udkom værket med faktablade for de 36 udvalgte arter 
dagsommerfugle i november 2021, dels digitalt på vores webside og dels som en samlet bog. Bogen er 
distribueret til interesserede praktiske naturforval- tere 
dvs. ca. 40 kommuner, Naturstyrelsens distrik- ter, 
nationalparker, naturfonde og andre. 
Det er nu muligt for vores medlemmer at købe bogen til 
favørpris kr. 250,- plus porto (kr. 50 pr. bog i Danmark). 
For ikke-medlemmer er prisen kr. 350,- plus porto. 
Bogen er på 268 sider, trykt med meget fine billeder på 
lækkert papir og med en flot hård indbinding. 
Projektet omfatter et forord af Naturstyrelsen, forfat- 
ternes forord, en række generelle afsnit om naturfor- 
valtning for sommerfugle, detaljeret beskrivelse af de 
36 arters biologi og naturforvaltning for arterne, samt 
en omfattende referenceliste. Bogen er illustreret med 
billeder af arterne i naturen og biotopbilleder m.v. 
Er du interesseret i bogen, skal du kontakte Per Stadel 
Nielsen på arion@mail.dk for nærmere oplysninger om 
bestilling og betaling. 
Bogen findes ikke i almindelig handel, men kan lånes på 
biblioteket. 
Du kan læse mere om projektet på 
websiden www.lepidoptera.dk/faktablade, hvor du 
også frit kan hente PDF-dokumenter af de enkelte dele 
at projektet. 
 

Checkliste over Hvideruslands sommerfugle 
Foreningen har udgivet Alexandr Pisanenko, Giedrius Švitra & Vladimir Piskunovs ”Checklist of the 
Lepidoptera from Belarus”. Publikationen, som er på 128 A4-sider, omfatter 2003 sommerfuglearter i 
859 slægter. Publikationen kan af medlemmer erhverves for prisen af forsendelse og pakning i alt ca. 
70 kr. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. Hvis du vil bestille værket, så skriv til kasserer Carsten Hviid 
på carstenhviid52@gmail.com.  
Vi har stadig Michael Kavins ”Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015” på 
lager til samme pris.  
 

Artikler 
Redaktøren modtager med glæde stof til de kommende numre af Lepidoptera. Bestyrelsen vil gerne 
opfordre jer alle til at forfatte større eller mindre artikler og notitser. Vi hjælper gerne med artiklens 
udformning og indhold. Kontakt vores nye redaktør Michael Kavin michaelkavin@hotmail.com eller 
formand Christian Videnkjær på cuv@herlufsholm.dk. 
 

Brugbare links 
Mødeprogrammet ligger også på www.lepidoptera.dk, hvor linkene er lidt lettere at bruge. 
 

Mødehusker 
Har I husket et melde jer til vores mødehusker, der sender mail om det næste møde i foreningen fire 
dage før mødets afholdelse. Tilmelding på forsiden af www.lepidoptera.dk. 
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Mødereferater 
Torsdag 8/12. Julemøde 
Årets sidste møde var traditionen tro foreningens Julebanko, hvor 19 medlemmer troppede op med 
mad og store forventninger. Carsten Hviid og Ingelise havde som så ofte før sørget for bankoplader, 
amerikansk lotteri og flotte præmier til de heldige. Plader og lotterinumre blev indkøbt, og efter at 
formanden havde kontrolleret, at alle 90 bankonumre var til stede, kunne Ingelise sætte første spil i 
gang. Koncentrationen stod på de næste par timer, og banko blev råbt på skift blandt medlemmerne. 
De fleste havde heldet med sig denne aften og kunne gå hjem med favnen fuld.  
En tak skal lyde til Carsten og Ingelise for arrangement og gennemførelse af foreningens Julebanko 
2022. 
 
Torsdag 12/1. Årets billeder 
Denne aften viste Nikolaj Kleissl, Jesper Rye Rasmussen, Jan Fischer Rasmussen, Jan Badura, Kasper 
Nyberg, Bjarne Skule, Erik Steen Larsen, Kurt Ramskov Laursen, Finn Lillethorup og Emil Blicher 
Bjerregård billeder fra sæsonen 2022. Der blev fremvist billeder fra både Danmark og udlandet. Fra 
Danmark kunne både Finn, Kurt og Kasper vise en dejlig serie af mange fine lokale dyr, både 
dagsommerfugle og natsværmere. Kasper kunne bl.a. berette om opblomstring af Callophrys rubi i 
Teglstrup Hegn, grundet pleje af de få moser, hvor arten holder stand. Herligt med gode nyheder på 
dagsommerfuglefronten. Nikolaj havde gjort sig mest i det tropiske, og viste os herlige billeder fra 
Bolivia. Jan Fischer viste os et blandet udvalg af både Sørgekåber, fugle og guldsmede, med både et 
dansk og udenlandsk indhold. Erik Steen Larsen viste forskellige sjældne natsommerfugle herhjemme 
fra, bl.a. to eksemplarer af Utetheisa pulchella, som ramte Danmark i form af et stort træk sydfra i 
efteråret 2022. Jan Badura viste også en kort serie af nogle natsværmere og tilstedeværelsen af Melitaea 
cinxia på egen matrikel på Midtsjælland, en art som ser ud til at sprede sig i disse år fra kysterne og ind i 
land. Endeligt tog Emil, Jesper og Bjarne os ud i Europa. Bjarne havde været på Færøerne for at finde 
sjældne europæiske ugler, mens Emil og Jesper viste billeder fra bl.a. Sverige, hvor målet var flere af de 
yderst sjældne dagsommerfugle man finder på de kanter. Her fik vi bl.a. set arter som Parnassius 
mnemosyne, Agriades orbitulus og Scolitantides orion. Nogle af aftenens deltagere var fysisk tilstede, 
mens andre sad og kiggede med hjemmefra på Zoom. Årets billeder blev noget af en maraton, så lyset 
blev først slukket kl. 23.15, efter at de 11 fremmødte og 7 medlemmer via zoom hjemmefra havde fået 
deres lyst styret.  
 
Torsdag 26/1. Generalforsamling. 
Pkt 1. Jesper Rye Rasmussen valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 
varslet. 
Pkt 2. Formandens beretning. Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år blev godkendt. 
Pkt 3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår blev fremlagt af kasserer Carsten Hviid. 
Herunder blev regnsskabet for P.L. Jørgensens Fond præsenteret. 
Regnskaberne blev efterfølgende godkendt af de deltagende medlemmer.  
Pkt 4. Budget for det kommende år blev fremlagt og godkendt. Kontingentet bibeholdes på 350 kr.  
Pkt 5. Til bestyrelsen genvalgtes Allan B. Clausen, Erik Steen Larsen, Kasper Nyberg og Christian 
Videnkjær. Søren Dyrsted blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.  
Pkt 6. Christian Videnkjær genvalgtes som formand. 
Pkt 7. Michael Kavin blev genvalgt som redaktør. 
Pkt 8. Revisorer Bjarne Skule og Asbjørn Christensen genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Danny Nilsson 
som revisor-suppleant. 
Pk 9. Under eventuelt var der ingen bemærkninger. 
 

Med lepidopterologisk hilsen, på bestyrelsens vegne 
 

Christian Videnkjær & Emil Blicher Bjerregård 
 

Lepidopterologisk Forening, Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal, info@lepidoptera.dk, www.lepidoptera.dk 
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København, 1. marts 2023 
Kære medlem.                                                    
Så er det snart tid til indbetaling af medlemskontingentet, og da vi håber, at du har været 
tilfreds med foreningens aktiviteter og det udsendte materiale, håber vi også, at du vil 
fortsætte som medlem hos os.  
Kontingentet blev på den netop afholdte generalforsamling fastsat til DKK 350,- for året 2023, 
som vi vil bede dig om at indbetale snarest og senest d. 1. april 2023. 
 
Du kan benytte bankoverførsel til konto 1551-1027298 i Danske Bank. Hvis du ikke har adgang til 
din bank via computer, så henvend dig i banken og få dem til at hjælpe dig. Som noget nyt kan 
du også anvende MobilePay. Send DKK 350,- til 21 46 21 23. Husk altid at angive dit navn og 
meget gerne også medlemsnummer, som du finder på kuvertens forside. Desuden kan PayPal-
overførsel til carstenhviid52@gmail.com benyttes. 
 
Vores udenlandske girokonti er blevet lukket, da der på grund af nye regler var meget besvær 
med dem. Udenlandske medlemmer kan benytte pengeoverførsel. IBAN: DK71 3000 0001 
027298. SWIFT-BIC: DABADKKK. Vores udenlandske medlemmer kan også benytte PayPal-
overførsel til carstenhviid52@gmail.com. Kontingentet er DKK 350,- eller Euro 47,-. 
 
I tilfælde af problemer med indbetalinger, kontakt da venligst kassereren: 
Lepidopterologisk Forening v/ Carsten Hviid 
 
Virum Overdrevsvej 5A, 
DK-2830 Virum, 
tlf. 21 46 21 23 
Email: carstenhviid52@gmail.com 

Med venlig hilsen 
Carsten Hviid, kasserer 


