
Velkommen til NEF-samling i Aurland 19. til 21. juni 2015  
Vi har valgt å legge årets sommertreff til Aurland i Sogn og Fjordane. Det er et område preget av typisk vestnorsk 
fjordlandskap, med bratte fjellskråninger og rasmarker. Vi kommer til å ha fokus på området rundt Nærøyfjorden, 
som er oppført på Unescos verdensarvliste. Dette er et område som er delvis veifritt og herav vanskelig å komme seg 
til uten båt, vi tar sikte på få båtskyss til ulike spennende lokaliteter langs fjorden. Aktuelle områder er bratte 
slåttemarker, gamle gårdstun, løvskog (bjørk, selje og rogn) og tørre, soleksponerte rasmarker. Det vil bli fokus på 
både sjeldne og vanlige arter, for å få et overblikk over insektmangfoldet rundt fjorden.  I området rundt Gudvangen, 
som ligger innerst i Nærøyfjorden, er det funn av mange sjeldne sommerfuglarter, eksempelvis 
Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) og Båndbloddråpesvermer (Zygaena osterodensis).  
I 1965, i anledning det 13. Nordiske Entomologmøtet ble det arrangert ekskursjon til Flåm, i Aurland kommune. 
Astrid Løken har skrevet om dette og laget liste over mange av funnene fra denne turen, en del av disse var nye for 
Norge. Aurlandsdalen (Østerbø-Vassbygdi) er et område der det regelmessig blir arrangert kartleggingsturer for 
skoleelever, spesielt fokus på botanikk. Sett bort fra dette har områdene rundt Aurlandsfjorden en lite kartlagt 
insektfauna, mye på grunn av et vanskelig og utilgjengelig terreng. Av sommerfuglarter vi kan forvente å finne 
Oncocera semirubella, denne finnes på litt tørre enger og bakker der det vokser erteplanter, spesielt tiriltunge. I 
Norge finnes den fast kun i dette området. Måleren Abraxas sylvata finnes på lokaliteter med alm og er en meget 
lokal og sjelden art. Mørk rutevinge (Melitaea diamina) finnes der det vokser vendelrot. Det er en art som har gått 
sterkt tilbake i hele Europa. Stor bloddråpesvermer (Zygaena lonicerae) lever i solrike og tørre skråninger på noen få 
lokaliteter langs fjorden.  Av Veps er det eldre funn av biene Klokkesolbie (Dufourea dentiventris) og Kløvervepsebie 
(Nomada striata), som begge er oppført som nær truet (NT) på rødlista, det hadde vert spennende å finne disse igjen 
i dette området.  

Trude Magnussen, nestformann 
Sjekk Artskart og Naturbase (kart) og Naturbase (liste) for ytterligere informasjon.  

Program (med forbehold om endringer og justeringer underveis) 

Fredag 19. juni 
Fra 19:00 Oppmøte, innsjekking 
21:00  Kveldsmat, informasjon, sosialt. 
22:00  Nattfangst 

Lørdag 20. juni 
08:00  Frokost 
09:00 Ekskursjon 
12:00  Vi samles for å spise medbrakt lunsj  
13:00 Ekskursjon fortsetter 

 
 
18:00  Tilbake til Vangsgaarden 
19:00  Middag 
20:30 Foredrag, faglig, dagens fangst 
22:00  Nattfangst, preparering, sosialt 

Søndag 21. juni 
08:30 Frokost, utsjekking 
09:30  Ekskursjon 
13:00 Lunsj og oppsummering med korte foredrag

Mat og overnatting:  
Vi har leid oss inn på Vangsgaarden gjestgiveri i sentrum av Aurland (kart). Alle måltider er inkludert. Gi beskjed om 
eventuelle allergier etc.  

Deltakeravgift: 
Påmeldingsavgiften er satt til 300 kroner. Vi sender faktura. Dere må også betale for egen skyss. Utover det dekker 
NEF kost og losji. Påmelding innen 30. april til Kristoffer Bøhn. Gi umiddelbar beskjed om dere må melde dere av 
treffet.   

Reise og transport: 
Området er lett tilgjengelig kollektivtransport, vi anbefaler buss (fra Oslo og Bergen), men tog til Myrdal og 
Flåmsbanen til Flåm er en mulighet. Vi kan hente på Flåm stasjon. Vi kommer tilbake til rutetider. 
Området er også lett tilgjengelig med bil. Vi er behjelpelige med å planlegge transport utover dette. 

Værforbehold: 
Vi tar sikte på å gjennomføre samlingen uansett værforhold.  
 
Ta kontakt om du har spørsmål. E-post: kristoffer.bohn@sabima.no. Telefon 976 19 211  
 
Vennlig hilsen Kristoffer Bøhn.  
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