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Galleworkshop 
23.–26. juli 2021 

Stavern  
 

 

Bli med inn i gallenes fascinerende verden og lær mer om skapningene som lager 
dem. Galler er utvekster på planter som er forårsaket av dyr, vanligvis av insektlarver. 
De viktigste gruppene av galledannere er gallmygg, gallmidd, gallveps og planteveps. 
Galler kan være store og lette å se, men det finnes også et stort mangfold av mer 
skjulte galler som man skal ha et trent øye for å oppdage. Galledannere utgjør en 
betydelig del av det norske insektmangfoldet. Samtidig er galledannere generelt dårlig 
undersøkt, og det er en rekke nye arter å oppdage.  

I workshopen vil du lære om galledannende insekter i Norge med særlig fokus på den 
største artsgruppen: gallmygg. Det blir praktisk innføring i både innsamling, 
prosessering, bestemmelse og klekkemetodikk. 

 

 

 

  Foto: Hallvard Elven / Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
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Galleworkshop 

Kursholdere: Hallvard Elven, Zoya Fedotova, Simon Haarder, Ove Sørlibråten og 
Trude Starholm 

Kursnivå: Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om galler og galledannere. 
Ingen forkunnskaper er nødvendig. Foredrag og undervisning vil foregå på engelsk. 

Plasskapasitet: 30 deltakere. 

Sted: Stavern i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke. Vi overnatter på 
Stavern folkehøgskole. Her får vi servert frokost og smører matpakke. Undervisning, 
lab, sosialt samvær og servering av middag vil foregå på Kommandantboligen ved 
Fredriksvern verft. Det tar 3 min å kjøre og 15 min å gå mellom folkehøgskolen og 
Kommandantboligen.  

Nødvendig utstyr: Klær for både sol og regn. Notatblokk og skriveutstyr. Mobil, 
nettbrett eller laptop med mulighet for tilkobling til Wifi, da mye av artsbestemmelsen 
vil skje med nettbaserte verktøy. 

Anbefalt utstyr: Kamera eller mobilkamera med mulighet for nærbilder. GPS. 
Rosesaks. Liten plantespade.  

Anbefalt litteratur: British Plant Galls. Fås kjøpt på Natur og Fritid. Ta også med en 
flora hvis du har. 

Deltakeravgift: Kr. 250,-. Det er ikke nødvendig å være medlem i NEF for å delta. 
Avgiften inkluderer kost (frokost, niste og middag) og losji. Av smittevernhensyn får 
alle enkeltrom. Gi beskjed ved påmelding hvis du/dere ønsker å dele rom med en i 
samme husstand. Man må selv bekoste reise til/fra Stavern. Vi sender faktura på e-
post. Hvis du får vite at du ikke kan delta, er det viktig at du gir beskjed så snart som 
mulig da mange er interessert i å delta på kurset. Vi tar sikte på å gjennomføre kurset 
uansett værforhold. Vi ber alle følge smittevernreglene. Samlingen kan bli avlyst som 
følge av koronasituasjonen. 

Registrering: For å melde deg på, send e-post til helene.jensen@sabima.no med 
ditt navn, din adresse (gateadresse og postnummer), telefonnummer, samt 
eventuelle allergier/dietter. Påmeldingsfrist 15.juni.  
Ansvarlige for kurset: 

Helene Lind Jensen, Sabima  
932 05 982 / helene.jensen@sabima.no 

Hallvard Elven, NHM 
980 41 103 / hallvard.elven@nhm.uio.no 

 

https://www.naturogfritid.no/850078/British+Plant+Galls
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Foreløpig program (endringer kan forekomme)  

Dag 1. Fredag 23. juli 

16:00–17:00 Oppmøte Kommandantboligen, Stavern 

17:00 Middag 

18:15 Velkommen og praktisk informasjon 

18:30 Foredrag: Galler og galledannere 

19:15 Pause  

19:30 Foredrag: Ulike galler og hvordan å finne dem 

20.15 Pause – utlevering av nøkkel til rommene på folkehøgskolen 

20:30 Ekskursjon på veien til Stavern folkehøgskole 

21:15 Innsjekk på Stavern folkehøgskole 

Dag 2. Lørdag 24. juli 

08:00 Frokost 

09:00 Felt 

12:00 Lunsj i felt  

13:00 Felt 

17:00 Middag 

18:15 Foredrag: Klekkemetodikk 

19:00 Lab 

Dag 3. Søndag 25. juli 

08:00 Frokost 

09:00 Felt 

12:00 Lunsj i felt 

13:00 Felt 

17:00 Middag 

18:15 Foredrag: <Tema kommer> 

19:00 Lab 
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Dag 4. Mandag 26. juli 

08:00 Frokost 

09:00 Utsjekking fra Folkehøgskolen 

09:30 Oppsummering på Kommandantboligen 

10:00 Opprydding på laben 

11:00 Avreise 

 

 

 

 
 

  

Gallmygg fra sølvvier. 
Foto: Hallvard Elven / Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
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Kart over kursstedet 

 


