Utlysning av midler til kartlegging 2015
SABIMA vil bidra til økt kartlegging av arter gjennom foreningene tilsluttet SABIMA. Derfor lyser vi ut
midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant foreningens medlemmer. Vi har støttet mange
entomologiske prosjekter i perioden 2010-2014, og vi ønsker å videreføre dette i 2015.

Retningslinjer for tildeling av midler:










Personer som søker om midler til kartlegging må være medlem av NEF. Lokalforeninger som søker må
likeledes være tilsluttet NEF.
Kartleggingsmidlene dekker direkte utgifter eller reiseutgifter etter statens satser for billigste reisevei.
Støtte utbetales etterskuddsvis, når data fra kartleggingen er synlige i Artskart og eventuell lokalforening
er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Siste frist for innsending av rapport,
reiseregninger og kvitteringer er 15. oktober.
Data skal innrapporteres i Artsobservasjoner eller andre databaser med kobling til Artskart.
Dersom det samles inn belegg, skal det foreligge en enkel plan for hvordan dette materialet skal ivaretas
over tid.
Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som SABIMAs eiendom som søkeren
disponerer gjennom kontrakt. Det kan disponeres til andre formål når forutsetningene for tilskudd ikke
lenger er tilstede.
Det skal skrives et kort kartleggingsnotat som først sendes til Insektnytt for vurdering. Om det trykkes
der, blir det lagt ut på SABIMAs nettsider i ettertid. Ellers publiserer SABIMA det så fort det er klart.

Prioriteringskriterier:








Lite kartlagte artsgrupper eller naturtyper
Vi prioriterer kartlegging av arter eller naturtyper som har hatt lavt fokus.
Kartlegging av rødlistearter
Vi prioriterer prosjekter med særlig fokus på rødlistearter i kategoriene RE, CR, EN, VU og DD.
Lite kartlagte geografiske områder
Vi prioriterer kartlegging av områder (for eksempel kommuner) der det foreligger få kjente funn av
angjeldende artsgruppe(r) fra før (jf. Artskart)
Tverrfaglighet
Vi prioriterer prosjekter som tar sikte på kartlegging av flere artsgrupper samtidig. Kartleggingsturer
med fokus på flere artsgrupper og mellom flere foreninger vil bli prioritert.
Foreningstilknytning
Vi prioriterer prosjekter i regi av lokale foreninger foran private prosjekter hvis de kvalitativt ellers
vurderes likt.
En enkel søknad om midler sendes kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn, på e-post
kristoffer.bohn@sabima.no innen 15.5.2015. Ta også kontakt ved spørsmål om utlysningen.

