
 

 

 

Velkommen til Norsk entomologisk forenings sommertreff  

Skibotndalen 03-07.juli 2019 

Deltagere på sommertreffet på Hvaler 2018 Foto: Jan Ingar Båtvik  

Skibotndalen er et dalføre i Storfjord kommune, Troms. Dalen strekker seg 38 

kilometer fra Skibotn ved Lyngen mot sørøst til riksgrensen mot Finland. Skibotnelva 

renner gjennom dalen. Skibotn er kjent for sitt tørre og varme klima. Naturen er svært 

variert og det er kort vei fra fjord til fjell. Det er naturtyper som brakkvannsdelta og 

bløtbunnsområder i strandsonen, gråor-heggeskog, våtmarksmassiv, kalkbarskog, 

sørvendte berg og rasmarker, gammel boreal lauvskog, gammel sumpskog, gammel 

furuskog og bekkekløft og bergvegger. Berggrunnen består av kalkspatmarmor, 

glimmerskifer, amfibolitt og gneis og noe gabbro. 

Det er to naturreservater i dalen Skibotnutløpet: Et av de best utviklede elvedeltaene 

i fjordbotn i fylket, med stor variasjon i vegetasjonstyper og med tilhørende fugleliv. 

Lullefjellet: Skogområde ca 8 km fra Skibotn sentrum på kalkspatmarmor, 

glimmerskifer, amfibolitt og gneis. Furuskog dominerer. Området omfatter en av de 

største kalkfuruskogslokalitetene i Norden. 12 orkidearter registrert med Nordens 

største forekomst av marisko.  

 

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002303
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000218


 

 
                                                                                                           

Overnatting 

Skibotn feltstasjon ligger ca 6 km fra 

Skibotn, 130 km fra Tromsø i naturskjønne 

omgivelser (kart), med kort vei til fjell og 

fjord, og midt inne i et område vernet mot 

tekniske inngrep. Det er 38 sengeplasser i 

2, 3 og 4 sengsrom, fordelt på 3 hytter med 

i alt 14 soverom. Alle hyttene har vaskerom 

med dusj og tørkeskap. Stasjonen har 

trådløs internett.  

 

Deltakeravgift  

Sommertreffet har kapasitet til 38 overnattende deltagere på feltstasjonen. Det er 

plass til campingvogn.   

Påmeldingsavgift: 

• 500 kroner for ordinære medlemmer.   

• 250 kroner for unge entomologer (12-30 år).    

Påmeldingsavgiften dekker kost og losji. Man må selv bekoste reise til/fra 

Skibotndalen. Vi sender faktura på e-post. Påmeldingen er først gyldig når 

påmeldingsavgiften er betalt. Hvis du får vite at du ikke kan delta, er det viktig at du 

gir beskjed fortest mulig da mange er interessert i å delta på treffet.  

 

Meld deg på her. 

 

Kontaktpersoner  

Helene Lind Jensen, Sabima helene.jensen@sabima.no (93205982)  

Jon Peder Lindemann, Norsk entomologisk forening/Tromsø museum (91309552) 

Transport 

• Fly til Tromsø, kjøre 1t 45 min til Skibotn feltstasjon via E8.  

• Fly til Bardufoss, kjøre 1t 30 min til Skibotn feltstasjon via E6 og E8.  

• Tog til Narvik via Sverige, buss 4t 30 min via Nordkjosbotn (Balsfjord) til 

Skibotn.  

Leiebil 
NEF dekker utgifter til leiebil med inntil kr 2500,- forutsatt at det er minimum 4 

personer i bilen. Dekking av leiebil må avtales med Helene Jensen på forhånd.  

Privatbil 

Kjøring under samlingen med privatbil dekkes med kr 3,5 per km.  

 

 

http://maps.google.no/maps/ms?ie=UTF8&hl=no&msa=0&msid=117226129036413120150.0004628d7b7a953009c01&ll=69.367251,20.275269&spn=0.084685,0.291824&z=11&source=embed
https://goo.gl/forms/aj2j2QyAekOEHIsf1
mailto:helene.jensen@sabima.no


 

 

Foreløpig program (endringer kan forekomme) 

 

Onsdag 03.juli  

16:00 Oppmøte Skibotn feltstasjon 

17:00 Middag   

18:00 Foredrag «Insektsfauna i Skibotndalen og indre Troms» 

19:00 Informasjon om turene.   

Torsdag 04.juli 

08:00-09:00 Frokost (smør matpakke!)  

09:15 Felles ekskursjon 

17:00 Middag   

18:00 Lab, foredrag, dagens fangst, sosialt 

Fredag 05.juli  

08:00-09:00 Frokost (smør matpakke!)  

09:15 Felles ekskursjon 

17:00 Middag   

18:00 Lab, foredrag, dagens fangst, sosialt  

Lørdag 06.juli  

08:00-09:00 Frokost (smør matpakke!)  

09:15 Felles ekskursjon 

17:00 Middag   

18:00 Lab, foredrag, dagens fangst, sosialt 

Søndag 07.juli   

08:00-09:00 Frokost  

09.00 Pakking av rom og fellesrom   

10:00 Ekskursjon for de som vil  

13:00 Vi avslutter i felt og spiser matpakken.  

 

Hvis været blir dårlig, legger vi opp til flere korte foredrag. Ønsker du å holde 

presentasjon om artsgrupper, vise bilder mm? Vennligst meld fra til Helene.  


