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Bogen om insekthaven er skrevet af Lars J. Larsen, en 
insektentusiast, som ved hjælp af projektmidler fra Fri-
luftsrådet har skabt en insekthave på Møn. Insekthaven 
blev grundlagt i 2002 og siden udvidet i fl ere omgange, 
bl.a. blev nabomarken tilsået med forskellige blom-
sterblandinger til insekterne. Der blev plantet træer og 
buske, bygget forskellige insektanlæg og etableret un-
dervisningsfaciliteter. Selv ådselædere fi k deres eget 
særlige sted i insekthaven, et ådselkabinet!

Læseren introduceres i bogen til de almindelige in-
sektgrupper som biller, sommerfugle, fl uer, guldsmede, 
osv. - Selvfølgelig er der også plads til honningbier, både 
i insekthaven og i bogen, selv om det er en biavler ude-
fra, der passer staderne. Særlig vægt lægges i bogen på 
at præsentere gode insektplanter. Vi får også en masse 
detaljer om forskellige insektanlæg i haven og om pro-
jektets forløb. I afsnittet om den nysåede blomstereng 
fi nder vi for eksempel både lister med plantenavne og 
adresserne til webstederne, hvor frøene blev købt.

Et helt kapitel beskæftiger sig med alle mulige for-
mer for insekthoteller eller insektboliger, hvor forfatte-
ren fortæller om sine mange eksperimenter med for-
skellige udformninger og materialer. Bogen indeholder 
også en beskrivelse af et relateret undervisningsforløb 
for eleverne i 8. klasse. 

Der er mange fl otte billeder fra insekthaven i bogen, 
enkelte dog sat sammen med forkerte billedtekster. 

Bogen henvender sig til alle, også større skolebørn. 

BOGANMELDELSE: 
“INSEKTHAVEN – MED BLOMSTERENG OG INSEKTHOTELLER”

“Insekthaven – med blomstereng og insekthoteller” 
af Lars J. Larsen. Forlaget Bogprint. 126 sider. 
Pris: 200,- kr. + porto. Kan købes på bogprint.dk

Den er nem at læse og opdelt i mange korte afsnit om 
hver sit emne. Sproget er enkelt, men dog noget sær-
præget. 

Bogens forfatter er glad for insekterne og for at for-
tælle om dem. Han ser på insekter med andre øjne end 
de fl este haveejere og viser i bogen, hvordan man kan 
gøre sin have til et bedre sted for insekterne at leve i. 
Og det er tiltrængt. 

Maria Gram

Afholder ordinær generalforsamling:
Lørdag den15. marts kl. 19:00 på Dalum Landbrugs-
skole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og åben for 
medlemmer.

Ønsker du at deltage i de øvrige tilbud på konferen-
cen, skal du tilmelde dig til Danmarks Biavlerforening, 
på mail dansk@biavl.dk   
Husk! Navn, adresse, tlf. og mailadresse ved tilmel-
ding.

Du kan se konferenceprogrammet på www.biavl.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dronningavlerforeningen af 1921
100 ÅRS JUBILÆUM
Den 22. december 1913 blev Lov Kreds Biavlerforening 
stiftet på Mogenstrup Afholdshotel. 100 års jubilæet 
blev fejret ved en festmiddag på Fuglebjerg Kro den 10. 
januar. Lov Kreds BF er én af landets mindste lokalfor-
eninger, men sammenholdet i foreningen er stærkt. Ikke 
mindre end 50 % af medlemmerne (med partnere) var 
mødt op for at deltage i en hyggelig middag. Ikke mange 
andre foreninger ville kunne samle så stor tilslutning til 
et jubilæumsarrangement. Tillykke med jubilæet.

Knud Graaskov, formand, Danmarks Biavlerforening

HAR DU HUSKET AT TILMELDE DIG:
 • Kursus for yngre biavlere?
 • Biavlskonferencen?
 • Generalforsamlingen?

- ellers skynd dig at gøre det via bishoppen 
          på www.biavl.dk


