
 
 

 
Infoblad,  juni – 2017 
 

Hej! 

 

Efter en vår med omväxlande fint och mindre fint fjärilsväder så är vi nu en bit in i juni 

och då kommer här årets andra nyhetsbrev. Jag skickar det dels som elektroniskt 

nyhetsbrev och dels som ett vanligt brev, detta eftersom årets klistermärke kommer i 

kuvertet!  

Klistermärket för 2017 är en vacker aspfjäril som är målad av konstnären Nils Forshed. 

Stort tack för detta! Här kommer en liten biografi: 

Nils Forshed 

Jag är född i Stockholm 1940 men bor numera på en gård ett par mil söder om Skövde. 

Ända sedan min första stund har jag målat och tecknat, mest blev det fåglar och annan natur. 
Naturintresset får jag skylla på min morbror som var en mycket skicklig biolog. Han blev min 
mentor och tog med mig sim grabb på många resor runt om landet där han gjorde sina 
insamlingar av insekter. Så från 10-årsåldern började jag samla fjärilar. En hobby som jag 
fortfarande roar mig med när tillfälle gives. 

Naturintresset ledde mig så småningom in på skogsmannabanan där jag så småningom blev 
jägmästare. Tecknandet hade då blivit mindre utövat. Men efter några års jobb som tjänsteman 
kände jag ändå att det inte var rätt bana utan jag sade upp mig 1981 och började som 
frilansande illustratör och konstnär. Första åren blev det mest uppdrag inom det skogliga men med 
tiden blev det mindre skog och mer fauna, flora, naturvård, odlingslandskapets dynamik, 
markanvändningsfrågor och sådana ämnen som engagerade mig. 

Har nu under åren medverkat i åtskilliga böcker och tidskrifter, infomaterial o.d. Tidvis har det 
också funnits plats för fritt skapande, 16 utställningar har det hittills blivit. Flera utmärkelser har 
jag förärats; t ex KSLA:s AW Bergstens pris, Erik Rosenbergs naturvårdsfonds stipendium och nu 
senast utnämndes jag 2016 till hedersdoktor vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. 

Att jag valde aspfjärilen till 2017 års klistermärke beror på att jag tycker att ingen annan svensk 
dagfjäril är så läcker, så pampig, så nobel och så vacker som aspfjärilen, och alltsedan jag tog min 
första aspfjäril 1951 (under stor dramatik) har den varit en av mina största favoriter. 

 

 

 



Arbetet med Årsrapporterna 2015 & 2016 har som ni säkert märkt tyvärr tagit mycket mer 

tid än tänkt. För att det inte ska dröja mer så kommer jag nu att vänta med att gå över till att 

göra årsrapporterna automatiskt och istället tillverka 2015 & 2016 med samma metoder 

som jag använt för rapporterna 2010-2014. Mer information kommer att komma upp på 

hemsidan allteftersom delarna blir klara.  

Tre nya rapporter som finns färdiga för läsning är Biogeografisk uppföljning av 
dagfjärilar 2014,  Biogeografisk uppföljning av dagfjärilar 2015 &  Biogeografisk 
uppföljning av dag- och nattfjärilar 2016.  Du hittar dem här 

http://www.dagfjarilar.lu.se/om-oss/biogeografisk-uppfoljning. Vi har ytterligare en rapport 

om nattflyet Xestia borealis (tajgafjällfly eller nordiskt jordfly) på gång. 

 

Har du observationer från 2016? Det går fortfarande bra att skicka in, antingen via 

hemsidan på http://dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera eller via epost eller brev. 

 
Vi har fått en fråga från Linnéuniversitetet i Kalmar om någon vill hjälpa till med i ett projekt 

som undersöker färgformer hos skogspärlemorfjäril. Är ni intresserade att kan ni läsa 

mer på http://www.dagfjarilar.lu.se/aktuellt/fargmorfer-hos-skogsparlemorfjaril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du att vi skickar material? Vi har tagit fram en ny informationsbroschyr som ni kan 

få – en eller så många ni vill. Kanske är fjärilsburken sönder? Jag kan skicka nya! 

Behöver du nya rapportprotokoll? Det kan jag också skicka! Hör bara av er till 

dagfjarilar@gmail.com! 

 

Bästa hälsningar, Lars 

dagfjarilar@gmail.com 

046-222 38 18 

www.dagfjarilar.lu.se 


