
 

 

 

 

Velkommen til Norsk entomologisk forenings sommertreff 

 

Tvedestrand, Agder 
18. – 20. juni 2021 

 

Norsk entomologisk forening ønsker velkommen til sommertreff i Tvedestrand.  

Klippeblåvingen Scolitantides orion er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler. 

Den flyr i mai-juni på åpne svaberg hvor det vokser smørbukk. Klippeblåvinge var 

tidligere kjent fra et tjuetalls lokaliteter langs kysten av Øst- og Sørlandet. I nyere tid 

er den bare kjent fra to begrensede områder, Torpbukta i Halden og Åsstø-Krokvåg-

Rørkilen i Tvedestrand. Dessverre har ikke klippeblåvinge blitt gjenfunnet siden 2012 

i Tvedestrand, og man regner bare Halden-bestanden for å være bæredyktig. Begge 

lokalitetene er under sterk utbyggingspress. Vi besøker lokaliteten i Tvedestrand og 

gjør en innsats for å lete etter egg på smørbukk. Vi vil også besøke andre områder i 

Tvedestrand, og kartlegge hvilke insekter som finnes.  

 

 

            Klippeblåvinge sittende på fjorårets blomsterstand av smørbukk. Smørbukk er vertsplanten. Foto: Christian Steel  

 

 



 

 

 

Praktisk informasjon:  

Overnatting 

Vi bor på Risøy folkehøgskole. Alle får enkeltrom. Gi beskjed ved påmelding hvis 

du/dere ønsker å dele rom med en i samme husstand. Ta med eget sengetøy.  

Det er svømmebasseng på folkehøgskolen. Bruk av bassenget avtales med Husvert, 

og krever en egen godkjent badevakt pr 15 personer i bassenget om gangen.  

Risøy folkehøgskole ønsker et rusfritt opphold for sine gjester, og det er derfor ikke 

anledning til å innta alkohol i løpet av oppholdet.  

Reise og transport 

Risøya er en øy i Tvedestrand kommune. Den har broforbindelse til fastlandet. 

Veibeskrivelse til folkehøgskolen finner du her. Skolen er endestasjon for de lokale 

bussene i denne retningen i Tvedestrand kommune. Disse bussene bringer deg i 

kontakt med ekspressbusser mot Oslo, Kristiansand og Stavanger. Kort vei til Torp 

og Kjevik. 

Deltakeravgift   

• 600 kroner for ordinære medlemmer.   

• 400 kroner for unge entomologer (8-30 år).    

Påmeldingsavgiften dekker kost og losji. Alle måltider (frokost, niste med termos og 

middag) er inkludert. Man må selv bekoste reise til/fra Tvedestrand. Vi sender faktura 

på e-post. 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. Vi tar sikte på å gjennomføre 

samlingen uansett værforhold. Vi ber alle følge smittevernreglene. Samlingen kan bli 

avlyst som følge av koronasituasjonen.  

For å melde deg på send e-post til helene.jensen@sabima.no med ditt navn, din 

adresse (gateadresse og postnummer), telefonnummer, eventuelle allergier/dietter. 

 

Kontaktpersoner  

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

Magnussen trude.magnussen@nhm.uio.no (41540366) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/maps/place/Ris%C3%B8y+Folkeh%C3%B8yskole/@58.652075,9.1396373,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4647a5afcf168b89:0xb385550fb94493e5!8m2!3d58.652075!4d9.141826
mailto:helene.jensen@sabima.no
mailto:helene.jensen@sabima.no
mailto:trude.magnussen@nhm.uio.no


 

 

 

 

Program (endringer kan forekomme)  

Fredag 18.6  
 

 

16:00-19:00 Ankomst og innsjekk på rom  

19:00 Middag  

20:30 Praktiske beskjeder  

21:00 Foredrag om klippeblåvinge 

  

Lørdag 19.6   
 

 

08:00 – 08:30 Frokost m/nistesmøring og fylling av termos  

09:00 Utferd 

19:00 Middag 

21:00 Presentasjon av dagens funn 

  

Søndag 20.6   

  

08:00 – 08:30 Frokost m/nistesmøring og fylling av termos  

09:00 Utsjekk av rom 

10:00 Utferd 

15:00 Hjemreise  
 

 


