
m q h l a ~  for ~ o k s k  

Forening 



I I L Insekt-Nytt presenterer populaervitenskapelige 

Insekt-Nytt 
djrgang 16, nr. 3,1991 

Redaksjonen: 
Ole J. U m v e  (Redalcwr) 
Yngvar Berg 
0istein Berg 
Espen Bergsmark 
Lars Ove Hansen 
Devegg Ruud (Fototeknisk ass.) 

Redaksjonens adresse: 
Ill~ekt-Nytt 
V/ Ole J. Unnve 
Universitetet i Oslo, 
Biologisk inst., Zool. avd., 
Postboks 1050 Blindem, 
0316 Oslo. 
Tlf. 02-53 56 84 

1 Sats, lay-out, paste-up: Redaksjanen 

Tkykk: Trykk Service AIS, Drammen 

Insekt-Nytt utkommer 4 ganger klig. 

I 
- - 

oversikts- og tema-artikler-om insekters-(inkl. 
edderkoppdyr og andre land-leddyr) ekologi, sys- 
tematikk, fysiologi, atferd, dyregeografi etc. Like- 
ledes trykkes artslister fra ulike orndder og habita- 
ter, ekskursjonsrapporter, naturvern-, nytte- og 
skadedyrstoff, bibliografier, biografier, historikk, 
"anekdoter", innsamlings- og prepareringsteknikk, 
utstyrstips, bokanmeldelser m.m. Vi trykker ogs& 
alle typer stoff relatert ti1 Norsk Entomologisk 
Forening og dets lokalavdelinger: hsrapporter. 
regnskap, mete- og e k s k u r s j o n s - r a p ,  debatt- 
stoff etc. Opprop og kontaktannonser er gratis for 
foreningens medlemmer. Spdket er norsk (svensk 
eller dansk) gjerne med et kort engelsk abstract. 
V%re artikler refereres i Zoological record. 

Insekt-Nytt vil pmve 5 finne sin nisje der vi ikke 
overlapper med NEFs fagtidsskrift Fauna norv. 
Ser. B. Originale vitenskapelige unde~kelser ,  nye 
arter for ulike faunaregioner og Norge g& fortsatt 
ti1 fagtidsskriftet. Derimot tar vi gjerne artikler 
som omhandler "interessante og sjeldne funnn, 
notater om arters habitatvalg og levevis etc.. selv 
om det ndvendigvis ikke er 'nytt". 
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quadrifasciata. 
Foto: Ove Bergersen. 

Abonnement: Medlemmer av Norsk Entomole 
gisk Forening f i r  Insekt-Nytt (og F a m  norv. Ser. 
B.) gratis tilsendt. Kontingenten er for 1991 kr. 
130.- p: &r (la: 70,- for juniamedlemmer ti1 og 
med k t  de fyller 19 &). Henvendelse om med- 

I L 1 lemsskap sendes sekretaeren: Trond Hofsvang, 
Postboks 70,1432 AS-NLH. 



REDAKS JONELT 

Hvorfor sarnle insekter? 

ra tid ti1 annen fHr man surmulende F reaksjoner fra folk fordi man samler 
pH insekter. "Hvorfor ikke heller samle pH 
frimerker? Stakkars levende vesener som mH 
do fordi en eller annen kynisk person skal ha 
dem i sin samling" - er ting man fAr hore. 

Slike reaksjoner kommer gjerne fra folk 
som ikke har peiling pQ hva de snakker om. 
Derfor onsker vi Q komrne med noen fordel- 
aktige ting om insektsamling generelt. Vi 
har en folelse av at man kan dele folk inn i 2 
kategorier: samlerelikke-samlere. Ikke-sam- 
lere har aldri samlet systematisk pH noe i 
lange perioder, mens samlere derimot, har 
kanskje siden barnsbena samlet pH et eller 
annet. -Hvorfor da samle insekter og ikke 
f. eks. frimerker? 

Tilfeldigheter kan vaere ksak ti1 det - 
kanskje man i en tidlig fase samlet pH fri- 
merker, men gikk over ti1 insekter etter 
hvert. I sH fall er det naturlig Q tro at de 
fleste insektsamlere pH en eller amen mHte 

er glad i naturen, og at det er denne gleden 
som har gjort at de pQ et eller annet tids- 
punkt begynte H samle insekter. Det er 
mange grunner for at insektsamling er en fin 
hobbylinteresse: 

En insektsamler blir introdusert og fAr 
innblikk i en verden som andre kanskje ikke 
aner eksisterer. 

Deter svaert lzrerikt. 
Det tilfredstiller behov man har for H 

systematisere ting, og det er noe du aldri vil 
bli ferdig med, p.g.a. den enorme mengde 
insektarter (ca. 900 000 beskrevne arter). 

Det er nyttig: for at vi mennesker skal 
kunne forvalte naturen p i  en skikkelig mAte 
(noe vi faktisk er nodt ti1 A gore fordi vi er 
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1 mange), md vi skaffe oss en oversikt over 
den. Insektsamlere bidrar i hdy grad ti1 dette 
(da forutsatt at deres funn blir registrert). 

For entomologisk forskning er det i hey 
grad viktig A vite hvor arter er utbredt. Det 
burde heller ikke vare noen moralske inn- 
vendinger mot insektsamling, i hvert fall 
ikke n k  man tar i betraktning at det faktisk 
er lov ti1 A kjore bil. Tar man en kjoretur en 
sommerdag drepes tusenvis av insekter. NAr 
man hugger trar bHde dreper man insekter 
og pklelegger habitatene for mange. Innsug 
ti1 ventilasjonsanlegg i bygninger er et tredje 
eksempel pH menneskelig aktivitet som ogsH 
tar livet av enorme, antall insekter. 

Et problem mange insektsamlere og 
forskere moter, er den forvirring det ti1 tider 
det kan vare om hvor i systemet en art skal 
plasseres. Horer f. eks. en bille ti1 den ene 
eller andre slekten? Litteraturen er ofte tve- 
tydig pH dette ornridet, og nye revideringer 
kommer stadig. Dette beror pH at det er bare 
arten sorn er den egentlige enheten i all 
systematikk. De andre hoyere, taxonomiske 
enhetene er bare et kunstig overbygg sorn vi 
mennesker trenger for H kunne orientere oss 
i mangfoldet. 

Forskjellige taxonomer har derfor ulike 
meninger om hvor ting skal plasseres. NHr 
man klassifiserer organismer i taxonomiske 
enheter, g k  man ut ifra kriterier om hva sorn 
er primitive (opprinnelige) og avledete (mo- 
derne) trekk ved en organisme. Problemet er 
hva man skal definere som primitivt eller 
avledet. Her kan det vare ulike oppfatninger 
hos taxonomene. 

Mange kunne nok se det som en fordel 
om det hadde vzrt mer enighet her. 

En ting son1 redaksjonen kunne tenke seg H 
foresll sorn et tema, og sorn det sikkert er en 
rekke meninger om, er hva sorn hvil skje i 
Norge hvis vi fHr en E@S-avtale, evnt. EF- 
medlemskap. Det vi da tenker pH er pH 
naturvernsiden. Vil vi f. eks. bli overstrom- 
met av tvilsomme utenlandske "samlere" 
som kommer hit for H fH tak i sieldne som- 

eller vil det bli restriksjoner pH bruk av natur 
her ti1 lands osv.? 

Det er sikkert noen sorn har synspunkter 
pA dette, 1 bare sett dere ned og skriv. 

Dessverre har Insekt-Nytt blitt forsinket den 
siste tiden. Hovedproblemet er sorn kjent at 
vi mangler stoff. Derfor anmoder vi folk pH 
det sterkeste om A sende inn bidrag. Det 
vare seg artikler eller avisutklipp og lig- 
nende. Dette nummeret har vi hatt store pro- 
blemer med H fylle. 

Ti1 slutt vil vi gratulere Jan Kielland med 
hans fine bok "Butterflies of Tanzania", 
selv om vi er litt sent Ute. Det er ikke hver 
dag en nordmann utgir et slikt stort arbeid 
om insekter. For ovrig anmeldes boken i 
neste nummer av Insekt-Nytt. 

Redaksjonen 

merfugler for sH H selge dem pH kontinentet, 



Formannen har ordet 

Taksonomi og systematikk er viktig! 

1 fomge irhundre, og langt inn i vCt eget, 
var entomologi hovedsaklig et sp@rsm5l om 
i fd noenlunde orden p i  mangfoldet. De 
fleste entomologer var taksonomer, sorn sta- 
dig beskrev arter og ordnet opp i systematik- 
kens irrganger. Dette kommer bl. a. ganske 
godt frarn i de tidlige kgangene av Norsk 
Entomologisk Tidsskrift. Vi glemmer lett at 
dette mdysommelige arbeidet er selve 
grunnvolden mye av dagens entomologi hvi- 
ler pd, - kombinert rned "faunistikken", 
eller artenes geografiske utbredelse. SH 
gjorde dkologien sitt inntog, og insektene 
ble selvsagt en sentral gmppe ogsP der. Etter 
hvert er dkologien i den grad blitt 
"modeme", at taksonomien og faunistikken 
er kommet i bakgrunnen. Jeg spC likevel en 
renessanse for disse gamle disiplinene. Flere 
og flere dkologisk rettede prosjekter opple- 
ver at den stdrste barrieren er H fH det inn- 
sarnlede materialet bestemt. Det nytter ikke 
i ha en aldri sH god problemstilling dersom 
ikke materialet kan bli skikkelig bestemt ti1 
artsnivh 

Personlig samarbeider jeg rned NISK 
om et flerkig insektprosjekt i 0stlandets 
barskoger, der vi skal sarnrnenligne faunaen 
i et lite berdrt, tildels urskogspreget o d d e ,  
rned faunaen i en moderne, "rasjonelt" dre- 
vet skog rned flatehogster. Vi tror vi har 
samlet inn materialet pH en ordentlig mAte, 
og svarene pH vdre spdrsmdl ligger gjemt 
blant tusenvis av glass rned insekter pH sprit. 
For H komme i mHl, mH vi stovsuge bHde 
Norge, Sverige og Finland for ekspertise p l  
ulike grupper, og enda kan vi ikke fH 
bestemt alt vi har samlet inn. Jeg vet at 
mange andre sorn arbeider rned dkologiske 
problemstillinger har tilsvarende problemer. 
Med andre ord: Ogsd dkologien fomtsetter 
at vi har et godt utvalg av eksperter sorn kan 

bestemme de dike insektgruppene. 
Direktoratet for naturforvaltning i 

Trondheim har vist dkende interesse for 
bevaring av mangfoldet innen norsk insekt- 
fauna. For noen grupper kan vi single ut tm- 
ede arter og gmpper, miljdtyper sorn inne- 
holder tmede elementer, og en del konkrete 
forslag ti1 vemeverdige lokaliteter. Igjen er 
det den samlede tilgangen pH skikkelig 
bestemt materiale fra mange lokaliteter sorn 
gjor slike tiltak mulig. Her gjenstHr store 
utfordringer innen en rekke insektgmpper. 

PH det planlagte norske entomolog- 
motet hosten -92 har vi tenkt H ta opp fdl- 
gende sporsmbl sorn hovedtema: Hvor 
mange insektarter har vi egentlig i Norge? 
Nyere studier i Sverige og Finnland tyder 
f.eks. pH at vi kanskje har flere tusen "uopp- 
dagete" arter av bHde tovinger og Cevinger. 
Her ligger store utfordringer og blinkende 
gullgruber og venter pH dem sorn vil dukke 
ned i snyltevepsenes, myggenes eller fluenes 
verden. Hittil har vi operert rned ca. 13 000 
insektarter i Norge, men det virkelige tallet 
kan vise seg H vaere langt hdyere. 

Ti1 det norske entornologmotet oppford- 



res alle sorn har oversikt over en viss gruppe 
ti1 H forsoke A lage en up-to-date oversikt 
over artsantallet. Her bor bide Leparb. og 
Col-arb. snarest mulig forsoke H koordinere 
sine krefter. Hvilke grupper har vi rimelig 
komplett oversikt over? Hvilke grupper er 
tydelig mangelfulle? Hvor mange insektarter 
tror vi at vi egentlig har innen landets gren- 
ser? GAr det an H lage brukbare gjetninger 
ved H skule ti1 nabolandene? 

Det er mitt hip at myndigheter og uni- 
versieterlh~yskoler/museer ser den store 
mangelen sorn ligger pH feltet takso- 
nomilsystematikk, og at man fremover er 
villig ti1 H prioritere dette feltet og stotte opp 
om personer sorn har opplagte talenter i 
denne retning. Jeg har helt nylig hort eksem- 
pler pH internasjonalt dyktige personer innen 
taksonomi sorn ikke blir prioritert av forsk- 
ningsriidene. Saerlig fordi insektene nA trek- 
kes inn i storre prosjekter sorn sentrale myn- 
digheter har interesse av, fAr vi hHpe at myn- 
dighetene samtidig oppdager at taksonomisk 
ekspertise ofte er selve niiloyet for H fH svar 
pH det problemet sorn onskes lost. 

Og ti1 alle arnatorer: Dere er gull verdt! 
Tenk om o g d  alle yrkesentomologer kunne 
ta for seg en insektgruppe, sorn de laerte seg 
systematikken ti1 (!). 

Sigmund Hdgvar 

Den originale 
"Fahre' '-kassen 

Insektkas~er i lyslakkert svartor med dobbelt- 
fslset glwslokk. Prker er inkl. MVA 

Samlikasse 3 0 x 4 0 x 6 c m  kr.300,- 
40 x  50 x  6 em kr. 360,- 

Polyetyleninnkgg: 30 x  40 x  6 em kr. 36,- 
40xSOx6em kr.42,- 

TILBUD: 100 stk. 40 x  50 x  6 em uAnnlegg 
lo: 30.000,- fritt kvert Ostlands- 
oMSdet. 

SpesWmPl elkr spesielk ensker - be om pris. 

NOR FORM A/S 
3863 L ~ A L .  Tlf. O W 6 6 0 0  



Insekter p l  frimerker 
Bj mnar Borgersen 

frimerkenes verden finnes det en 1 mengde motiver 6 velge blank De 
mest populaere er sport (OL), fly, biter, 
tog, blomster, fugler, fisker, dyr, kunst, U. 
P. U., Europamerker og RBde Kors. Disse 
motivene er SA store (mange tusen utgivel- 
ser), at  mange motivsamlere deler dem 
opp i mindre, tematiske samlinger. Dyr, 
som kanskje er  det sterste og mest 
populaere motivet H samle pH, kan f. eks. 
deles opp slik: dyr = pattedyr = hjortedyr 
= europeiske arter. Samlingen blir pH 
denne mHten ikke sH stor, men jakten pH 
europeiske hjortedyr blant tusenvis av 
dyre-frimerker blir bHde laererik og spen- 
nende. 

Selv om det blir utgitt kataloger over de 
storste motivomrHdene, er det sH vidt meg 
bekjent ikke utgitt noe fortrykksalbum (fri- 
merkealbum) rned slike motiver - kun land 
og landodder .  

Sarnlingene blir derfor egenmontert pH 
blanke ark, pH kartotekkort eller i innstikkal- 
bum. Jeg foretrekker det siste, da samlingen 
stadig mH "stikkes om" for H gi plass ti1 nye 

1884 1984 

Figur 1. Norsk frimerke fra 1984 rned bie-motiv. 

Figur 2. Malariamyggen er den insektarten som er 
mest avbildet pA frimerker. 

merker. Uansett hvilket system man vil 
bruke, vil samlingene bli meget individuelle. 

Insekter pH frimerker er ogsH et for- 
holdsvis stort motiv, med mange tusen ut- 
gitte frimerker, men rned fH (registrerte) 
sarnlere. Afrikanske stater, sflr-Amerikanske 
land, Stillehavsflyer, land i Midt-@ten og 
Asia, samt @st-Europa, st& for de aller 
fleste utgivelsene. Jeg tror det er Burundi 
rned sine 96 utgitte insektfrimerker som 
"leder" forelopig. Ti1 samrnenligning har 
Norge utgitt 3 (fig. I), Sverige 13, Danmark 
ingen, Finland 9, Island ingen og Faroyene 
kom rned sitt forste i 1991 (Amara aulica). 
Pr. jan.-1990 er det utgitt nar  5000 frimer- 
ker rned insektmotiver, av mer enn 300 uav- 
hengige land. Mer enn 1700 forskjellige 
arter er avbildet, fordelt pH 14 ordener. Det 
er sommerfuglene som dominerer insekt- 
frimerkene. Det noyaktige antallet er ukjent 
for meg, men andelen er anslagsvis 7040% 
av alle utgitte insektmerker. Men den arten 
som er mest avbildet er hunnen av malaria- 
myggen (fig. 2). Grunnen er at det i 1%2 ble 
iverksatt en anti-malariakarnpanje av W. H. 



Fig. 3. Fluer er sjeldne frimerker, selv om tse-tse 
fluen er kjent verden over. 

0. (World Health Organization) i form av 
frimerkeutgivelser rned avbilding av malari- 
amyggen og organisasjonens emblem i mer 
enn 100 malariatruede land. Av biller finnes 
det 430 forskjellige frimerker, bier 125, 
libeller 87, veps 75, gresshopper 72, teger 
57, knelere 28, div. fluer 23 (fig. 3), sikader 
16 og ovrige ordener 18 merker. 

Jeg samler pA alle slags insektfrimerker 
- bHde stemplete og postfriske (ubrukte). 
Nyutgitte frimerker f6r jeg ved A abonnere 
pA slike. De stemplede kjoper jeg fra ut- 
valgshefter, auksjoner, fra medlemmer i den 
lokale frimerkeklubben, eller ved A annon- 
sere i forskjellige tidsskrifter. 

Aller helst bytter jeg bort andre frimer- 
ker mot insektmerker, og dette gjor jeg rned 
byttevenner i inn- og utland. 

For A ha en oversikt over hva sarnlingen 
innholder, skriver jeg ned opplysninger om 
hvert eneste frimerke i en alfabetprotokoll: 
utgivelsesh, hva slags insekt, pilydende 
verdi og om frimerket er stemplet, postfriskt 
eller pA brev (det er tross alt lettere H ha rned 
seg en slik bok istedenfor 23 album som min 
sarnling befinner seg i). 

Edderkopper og skorpioner blir ofte tatt 
for insekter - ogsb av utgivelseslandenes 
postverk. Reker, krabber, - ja ti1 og rned en 
slags rituell st01 fra Indonesia er ved flere 
anledninger tatt for insekt i poser og utvalgs- 
hefter. 

Samlingen min er ogsH utvidet ti1 A inn- 

holde insekter som mikromotiv. Det vil si at 
insekter ikke er hovedmotivet p i  frimerket. 
Det kan f. eks. vare en sommerfugllarve i et 
fuglenebb, eller en liten bille i en blomster- 
krone. 

Samlingen omfatter ogsA stiliserte insek- 
ter, uidentifiserte insekter (eks. barneteg- 
ninger) og cinderellas (julemerker, klistre- 
merker m.m.). 

Insektfrimerker pA brev og kort, postkort 
og brev rned insektmotiver inngAr ogsA i 
sarnlingen. 

PA sikt kan samlingen utvides ti1 ogsA A 
ornfatte insektenes levevis (vertsplanter 
m.m.), fiender, utbredelse, farer (snauhogst, 
forurensning), mimikry m.m. 

Desverre er det ikke mange entomologer 
avbildet pA frimerker, men jeg har antakelig 
8 i samlingen - deriblant Hans Strom 
(1726-1797) (fig. 4). Mange "norske" insek- 
ter finnes pA utenlandske frimerker. Av 
dublettfrimerkene har jeg forelobig plukket 
ut 144 norske dagsommerfugler, fordelt pb 
25 arter. Blant 25 biller finnes bl. a. den 
sjeldne eremitten (Osmoderma eremita) pi3 
et nylig utgitt frimerke fra Sverige (fig. 5). 

Det eldste frimerke rned "heldekkende" 
insektmotiv ble utgitt av Chile i 1948. I ark 
av 25 merker (fauna) fantes 3 insekter: en 
sommerfugl (Castnia eudesmia), en bille 
(Chiasognathus granti) og en kneler (Mantis 
gayi). Men allerede i 1902 og 1903 ble det 
utgitt frimerker rned insekter som mikromo- 

Fig. 4. Den norske presten og entomologen Hans 
Strram (1726-97). 



Fig. 5. Sverige utga dette frimerket i 1990, og visa Fig. 6. Ett av de eldste insektfrimerkene (1950), 
fomten eremitten Osmoderma eremita, o g d  dens men regnes som et av de peneste (Troides brooki- 
levested (hule trier). ana). 

tiv. Det var div. hollandske kolonier med 
sommerfugler (svermere) i margen "van- 
lige" frimerker. 

PA 60-tallet "eksploderte" utgivelser av 
dike motiver. Nye trykkemetoder Apnet for 
store fargerike frimerker, og det var spesielt 
@st-Europa og andre kommunistiske land 
som sto for disse utgivelsene. 

PA 70-tallet dukket de s&alte "araber- 
merkene" opp. Etter at De Forenede Emi- 
raters postverk overtok den potensielle funk- 
sjonen for alle smAstatene i august 1972, 
fortsatte mange stater og sjeikedammer A 
utgi frimerker. Disse frimerkene har ingen 
postal verdi, og for at ingen skal (skulle) 
misforsd ble disse frimerkene forsynt med 
stempel allerede i trykkingen. Det tok sin tid 
far omverdenen d.v.s. kjaperne ble klar over 
dette ueg var en av dem ...). PA 80-tallet duk- 
ket "nye" land opp p i  frimerkekartet. Det 
er s d  stillehavs~yer med noen fP tusen inn- 
byggere som har en frimerkeutgivelse 3 4  
ganger starre enn Norge. OgsP afrikanske 
land har en voldsom frimerkeutgivelse, og 
det har sikkert sin forklaring i at frimerke- 
samling er verdens starste hobby (hobbyens 
konge og kongenes hobby), og dermed gir 
store inntekter for fattige land. 

Vest-Europa, Australia, USA og Sovjet- 
unionen har holdt igjen. USA har som et 
eksempel bare utgitt 10 insektfrimerker. 

I England finnes det en forening for 
samlere av sommerfuglfrimerker. Den heter 
"The Butterfly & Moth Stamp Society" og 
den har pr. september 1991 286 medlemmer 
fra hele verden. Fire ganger i b e t  utgis med- 
lemsbladet "The Swallowtail7', der alt om 
somrnerfuglfrimerker tas opp. 

Entomologi og filateli er en utmerket 
kombinasjon synes jeg, og likheten er der 
hele tiden: fangst = kj0p og bytte, prepa- 
rering = montering, insektkasser = frimerke- 
album, farstefunn = FDC ... Pinsetter, katalo- 
ger og luper harer hjemme begge steder. 

Men in fordel har de filatelistiske insek- 
tene: de kommer ferdig bestemte ... (De 
latinske ogleller de lokale navn er gjerne 
pAtrykket). 

Forfatterens adresse: 

Bj@rmr Borgersen, 
Gonveien 61 b 

3260 @stre Halsen 
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Gnagskader p i  planter - 2 
Jac. Fjelddalen 

GEITRAMSBLADBILLE 

De fleste arter av bladbiller lever fritt pA bla- 
dene. Billene gnager hovedsaklig hull/striper 
i bladflaten eller fra kanten, og flere arter 
kan ete opp bladverket fullstendig. Larven 
gnager gjerne ved skjelettering og ofte blir 
bare bladnervene tilbake. 

En ukjent og ganske omfattende skjelet- 
tering p6 blad av selje, Salk caprea, ble fun- 
net 11/8-76 pA Tjernsli, Hob01 (0). For B fA 
fastslAtt arten og identi- fisert skaden ble lar- 
ver og friske blad tatt inn i laboratoriet. Som 
det fremgAr av bildene ble larveskaden den 
samme og billene som klekket var bladbillen 
Bromius obscurus (Linnaeus, 1758), (= 
Adoxus obscurus), Col., Chrysomelidae. 
Prgve av gnag av voksne biller ble tatt p i  
samme lokalitet 22/6-1977. 

Geitrarnsbladbille er vanlig utbredt over 
hele landet, unntatt i VA, R, SF, og MR. Den 
vanligste vertplanten er geitrams, Chuma- 
enerion angustifolium, hvor det i hovedsak 
forekommer et stripegnag pA bladplaten. I 
samlingen ved Statens plantevern har vi 27 
funn av biller fra ulike lokaliteter (ikke 
Vestlandet), 8 er tatt p i  geitrams og det 
nordligste er fra MAlselv, Troms (TRI) 
15/7-1963. W. M. Schoyen anf0rer i et 

Figur 1. Geitramsbladbille. Larvegnag pi seljeblad. 

Figur 2. Geitramsbladbille. Seljeblad fullstendig 
skjelettert av lawene. 

hhdskrevet notat fra for Arhundreskiftet at 
arten (under navnet Eumolpus obscurus) er 
vanlig p i  geitrams i hele Skandinavia. PA 

kulturplanter er ikke 
kjent noen skade av geit- 
ramsbladbille hos oss. I 

I Danmark har det fore- 
kornrnet gnagstriper pA 
frukt av eple, men det 
var i en frukthage naer 
uthuggen skog med mye 
geitrams. 

Arten har egentlig 
ikke noe norsk navn, 
men den kalles geitrams- 
bladbille blde i Dan- 



mark og Sverige og det passer vel i . 
bra o g d  i Norge. 

rl 

Forfatterens adresse: 
Jac. F j e W l e n ,  

Statens plantevern 
B o b  70, 

1432 A-NLH 

Figur 3. Geitramsbladbille. Billegnag pA blad av selje. 

Leserbrev: 
Kjenner noen haken  ti1 disse skadedyrsymptomene pA vill bringebaer? 
Prflven ble tatt 12.VIII 1972 i FAvang (0s). Bildene viser at det bare var skade pi3 oversiden. 

Jac. Fjelddalen, Statens plantevern 

- I - 
Villbringebierblad: overside. Villbringebierblad: underside. 



0stfold - mange mennesker, 
fii entomologer 
Per Tangen 

eg bringer her en liste over arter av J Lepidoptera sorn har funnet veien ti1 
min samling opp gjennom h a .  Funnene 
er i hovedsak fra Bstfold, men jeg har 
ogd  tatt med enkelte dyr fra andre deler 
av landet (Akershus, Oppland og Finn- 
mark) sorn kan vaere av interesse for ento- 
mologer. Dersom ikke annet er nevnt, er 
funnene gjort av meg. 

Det er i tidligere artikler i Insekt-Nytt blitt 
nevnt at 0stfold kanskje ikke er s i  godt 
undersLt med hensyn p i  Lepidoptera sorn 
man skulle tro (Olsen 1990, Olsvik 1990). 
Mine funn er en ytterligere bekreftelse p i  
dette. 

Vi har i Norge endel arter sorn har sin 
hovedutbredelse pH vestsiden av Oslo-fjor- 
den, fra Rogaland ti1 Akershus. Disse er s i  
ikke funnet i @stfold, men fortsetter sin ut- 
bredelse i Sverige, fra Bohuslh og videre 
sydover. Det er derfor grunn ti1 H mistenke 
noen av disse for og& H vaere tilstede i 0st- 
fold, noe sorn enkelte av mine funn bekrefter 
(f.eks. Lampropteryx otregiata, Tethea ocu - 
laris og Apamea ophiogramrna). 

Vi har d langt i "norges entomologiske 
historie" hatt f i  "rene" 0stfold-arter, men 
et par av dem fortjener en liten kommentar: 
Jeg tok nylig (-91) Habrosyne pyritoides i 
Halden (Tangen & Hansen, in press), og 
denne er ikke funnet andre steder i landet. 
NH vil vel arten muligens dukke opp flere 
steder i Syd-Norge etterhvert, men sH langt 
d entomologer bevilge seg en tur ti1 @st- 
fold for med nogenlunde sikkerhet A fH opp- 
leve den norske utgaven av dette vakre 
dyret. 

Den mest kjente av de "rene" 0stfold- 

arter har & langt vaxt dagsommerfuglen 
Coenonympha arcania. Utbredelsen i 0st- 
fold er en nord-vestlig utloper av artens mye 
storre utbredelsesornriide i Sverige. 

Coenonympha arcania er helt ti1 det 
siste blitt omtalt sorn meget sjelden i 0st- 
fold. Denne omtalen er kun med p i  i under- 
streke hvor lite fangst sorn drives i fylket. 
Jeg betraktet arten for 5 vaere ganske vanlig i 
mine guttedager p i  70-tallet og vi hadde 
mange lokaliteter for C. arcania i min hjem- 
kornrnune, Rakkestad, i indre 0stfold. I min 
samling finnes C. arcania fra mange av 
kommunene i 0stfold (se artslista). 

Dessuten har jeg den senere tid oppda- 
get C. arcania p i  isolerte lokaliteter langt 
inn i skogene i indre 0stfold. Her flyr den $ 
tidligere aerland, nH blomsterenger, i til- 
knytning ti1 nedlagte husmannsplasser. Det 
kan ofte vaere mange kilometer, ja mil, ti1 
neste lokalitet. Dette kan tyde p i  at arten ti1 
tider foretar lange vandringer for etablering 
av nye kolonier. Jeg har o g d  nylig tatt arten 
i Akershus, noe sorn kan indikere at arten er 
pH ytterligere ekspansjon nordover. 

Liste over funn 

RHOPALOCERA 

Aporia crataegi 0: Tune 22-VI-90 EIS 20. Arten 
er tidligere funnet i @stfold, men etter & ha vaert for- 
svunnet i mange &, ble den gjenfunnet av forfatte- 
ren i Tune kommune. Arten flyr n& fBtallig i o m 6  
der rned barskog langs Glomma. Fangst og videre 
unders0kelse blir ti1 tider umuliggjort av store 
mengder Tuneflue, som $ sin "Modjakt" gj0r livet 
surt for de som ferdes i o m a e t .  



Zssoria lathonia 0s: Ringebu, Fivang 3MI-90  
EIS 63. Dyret ble funnet i de 0vre deler av F5vang, 
ikke langt fra bj~kebeltet i hayfjellet (ca. 700 
m.0.h.). 

&loria napaea OS: Ringebu, F&vang 3044-90 
EIS 63. Arten flyr tallrikt i samme omriide som I. 
lathonia. Sil vidt jeg vet er arten ikke tidligere rap- 
portert fra dette omriidet. 

Oeneis juna 0: Rakkestad, 0stbygda 12-VI-78 
EIS 20. Vi har kjent ti1 arten pil to lokaliteter i 
Rakkestad kommune,~0stfold, siden sommeren -78. 
Der flyr arten tallrikt annethvert L (pi like btall). 
Jeg kjenner ogsi arten fra Bn lokalitet i Tragstad (0) 
EIS 29. Lokalitetene i Rakkestad er vel de sydligste 
for arten i Norge. 

Coenonympha arcania AK: Fet, Enebakknesset 
1441-90 EIS 29. Dette er det f0rste kjente funnet 
av C. arcania fra Akershus. Jeg s5 flere exx. denne 
dagen, og litt senere tok ogsi Leif Aarvik arten i 
dette omddet, etter anvisning. Jeg har arten fra f0l- 
gende kommuner i 0stfold: Halden, Rakkestad, 
Aremark, Marker, Rmskog, Skjeberg, Skiptvet, 

Oeneis juna er tatt i Rakkestad kommune. Fob: 
Lars Ove Hansen. 

Askim og Tr0gstad. Jeg vet ogsil at andre samlere 
har funnet arten i mange av kystkommunene i 
0stfold. 

Arten flyr hos oss helst pi blomstenike enger 
tilknyttet kulturlandskapet. Den er som tidligere 
nevnt mulig i ekspansjon. 

Carterocephalus silvicolus 0: Rakkestad 8-VIA34 
EIS 20. Da dette ex. dessverre gikk tapt for meg 
under eksperimentering av oppspenningsteknikker 
pi midten av 80-tallet, vil jeg bare nevne at arten 
ble tatt i utkanten av en stor myr i de 0stlige delene 
av Rakkestad. Dyret var en hum, og det bar preg av 
il ha vaert pil vingene en stund. Den var i ferd rned Q 
legge egg da den ble tatt. Myra ern& i ferd med il bli 
gdelagt p.g.a opptak av tow ti1 blomsterjord, men 
arten burde kunne finnes i naerliggende omdder. 

Drepanidae 

Habrosyne pyritoides 0: Halden, Sentrum 
20-VII-91 EIS 20. Arten ble tat1 ny for Norge sist 
sommer (Tangen & Hansen, in press). Dyret ble 
fumet sittende pi en gren etter 5 ha blitt lokket ti1 
lys. Det var ubeskadiget, noe som etter all sannsyn- 
lighet betyr at arten har en fast bestand i Halden- 
omriidet. Nok en svenske-art som n& o g d  er funnet 
i Norge. 

Tethea ocularis 0: Halden, Sentrum 20-VII-91 
EIS 20. Denne tok jeg sarntidig med H. pyritoides. 
Arten er ikke tidligere rapportert fra 0stfold. 

Achlyaflavicornis FV: Alta, Gargia 254-91 EIS 
165. Arten er ikke tidligere rapportert fra hverken 
Finnmark vest eller Finnmark indre. A.flavicornis 
fl0y tallrik i Gargia ultimo mai-91. Arten fl0y i 
midnattsol om natten. 

Geometridae 

Rhodemetra sacraria 0: Tmgstad, Bhtad 
23-1x439 EIS 29. Arten er ikke tidligere nevnt 
funnet i Norge, men jeg vet at det foreligger tre-fire 
upubliserte funn av denne fra slutten av 1980-taIlet. 
Mitt ex. ble tatt pil lys. 



Lampropteryx otregiata 0: Twigstad, BLtad 2 exx. 
20- og 23-VI-90 EIS 29. Arten er sjelden i Norge, 
og er ikke tidligere registrert i Bstfold. Mine dyr ble 
tatt pi lys. 

Eclipropera capitatu 0: Tmgstad, Bhtad. 2 exx. 
21-VI og 19-VII-90 H S  29. Denne er ogsi sjelden 
i Norge, og heller aldri funnet i Bstfold. Tatt p% lys. 

Operopthera br wnata FV: M b y  , Gunnarnes 
7-X-91 U S  1%. Arten er ikke tidigere funnet i 
Finnrnark. Den f l ~ y  tallrik pi Rolvs~iya primo okto- 
ber -91. 

Venusia cambrica FV: Alta, Eivre Alta 2-VII-91 
EIS 173. Arten er ikke tidligere funnet i Finnmark. 
Den ble tatt flyvende om kvelden langs Alta-elven. 

Notodontidae 

Stauropus fagi 0: Halden, Sentnun 19-VII-91 

EIS 20. Sjelden i Norge. Dyret ble tatt pi lys i 
Halden sentrum. 

Notodonta torva 0: Halden, Sentrum 18-V-90 
EIS 20. 0: Tmgstad, BLtad 11-V-90 EIS 29. 
Den sjeldne N. torva var tidligere funnet kun t n  
gang i Bstfold. Jeg har funnet arten pi% to nye lokali- 
teter i fylket, og flere exx. er tatt begge stedene. 

Notodonta tritophus 0: Halden, Sentrum 21-VI-90 
EIS 20. Denne arten er ikke tidligere funnet i 
Ostfold. Arten kom ti1 lys. 

Odontosia sieversi 0: Tmgstad, BLtad 23-111-90 
EIS 29. 0. sieversi er en gang tidligere funnet i 
Bstfold. Arten var forholdsvis tallrik p% min nye lo- 
kalitet vilren -90. 

Leucodonta bicoloria 0: Halden, Sentrum 
23-VI-90 EIS 20. Denne uvanlige notodontiden er 
ikke tidligere funnet i 0stfold. Arten har en begren- 
set utbredelse i Norge, med noen f i  lokaliteter p& 
Vestlandet. Det foreligger ogsB et gammelt funn fra 
Hedemark syd. Mitt funn i Halden m i  sees pi som 
en utlEiper av den syd-svenske utbredelsen. 

Clostera a~choreta 0: Twigstad, BBstad 2 exx. 9- 
og 11-V-90 EIS 29. Denne arten er heller aldri 
funnet i 0stfold. Den har en svrert begrenset utbre- 
delse i Norge, og det kjennes fB funn av notodonti- 
den. De to dym jeg tok, kom begge ti1 lys tidlig pi% 
kvelden. De kom ikke direkte ti1 selve lyskilden, 
men holdt seg i utkanten av det opplyste omridet 

Lymantridae 

Notodonta tritophus er funnet i Halden. Foto: Lars 
Ove Hansen. 

Calliterae abietis 0: Tmgstad, BLtad 7-VII-90 
EIS 29. Ikke funnet i Bstfold tidigere. Dyret ble tatt 

pi lys. 

Trisateles ernortualis 0: Halden, Sentrum 
30-VII-91 U S  20. Arten er meget sjelden i Norge. 
og tidligere kun funnet pi% 5 lokaliteter. Min lokali- 
k t  er ny. slik at vi nB har to funnstcdcr Tor ertcn i 



Pyralidae 

Noctuidae 

Bena prasinana 0: Halden, Sentrum 244'11-91 

Catastia marginea FV Alta, ~ v r e  Alta 4-VII-91 
EIS 173. Denne arten er ikke tidligere funnet i 
Fimmark vest. If0lge Palm (1986), flyr arten om 
dagen. Mine dyr ble fanget om kvelden, uten sollys. 

EIS 20. Arten regnes for i vcere sjelden i Norge. Arten fl0y ved Alta-elven sammen med nattaktive 
Den er tidligere funnet i @stfold, men ikke i geometrider og noctuider. 
Halden-omridet. Her fl0y den tidligere tallrikt ulti- 
mo juli-91, hvor den kom ti1 lys. 

Takk til: Leif Aarvik, for informasjonene om 
Syngrapha microgamma 0: Rakkestad, Sdlja tidligere fum i @stfold og Akershus, og Lars 
9-VI-89 EIS 20. Funnet Cn gang tidligere i 0stfold. Ove Hansen for god og nyttig Adgivning. 
Pi myrer i indre 0stfold fimes arten, flyvende om 
dagen. 

Litteratur: 
Apamea ophiogramma 0: Halden, Sentrum 
24411-91 EIS 20, Arten er ikke t,dligere funnet i OIsen, T. J. 1990. Interessante funn av Lepidoptera i 

0stfold. lnsekt-Nyn 15 (1): 15-16. 0stfold. Dette skyldes nok kun at den er oversett, da Olsvik, H. 1990. Noen observasjoner av dagsom- 
den er vidt utbredt i Syd-Sverige, og ogsi fumet i merfugler i Oslofjordsomridet. lnsekt-Nytt 15 
Norge fra Akershus ti1 ytre Rogaland. Arten ble tatt (4): 7-10. 
pi lys. Palm, E. 1986. Nordeuropas pyralider. Dunmarks 

dyreliv, bind 3. Fauna Wger. 
Skou, P. 1991. Nordens ugler. Danmarks dyreliv, Cucullia gnaphalii 0: Halden, Sentrum 24411-91 bind 5. books, Stenstrup. 567 

EIS 20. Arten er meget sjelden i @stfold, og ikke Tangen, P. & Hansen, L. 0. (in press). Habrosyne 
tidligere funnet i Halden-omridet. Dyret kom ti1 lys. pyritoides (Lep: Drepanidae) in Norway. Faum 

norv. Ser. B. 
Anarta cordigera 0: Rakkestad, Sdja 6-VI-89 
EIS 20. Denne lille noctuiden er heller ikke funnet i 
0stfold tidligere (Skou 1991). Dette er nok ogsi en Forfatterens adresse: 
art som m i  ha blitt oversett, da dens dvrige utbre- 
delse i Norge og Sverige omfatter omtrent alle fyl- 
ker og Ian. Mitt dyr ble tatt p i  en &pen myr i indre 
@stfold, flyvende om dagen. Jeg har ogsi tatt arten 
pi lignende lokaliteter i Trflgstad, @stfold, s i  jeg 
antar at A. cordigera ikke er uvanlig p i  lignende 
biotoper i fylket 

Hadena albimacula 0: Halden, Sentrum 1-V-90 
EIS 20. Denne sjeldne arten ble tatt pi lys. 

Eriopygodes imbecilla 0: Tr~gstad, Biistad 3 exx. 
4- og 21-VI og 4-VII-90 EIS 29. Arten er ny for 
0stfold. Mine exx. ble tatt p i  lys. 

Per Tangen 
9676 Gunnarnes 

Epilecta linogrisea 0 :  Skjeberg, Grimwy 
6-VIII-91 EIS 20. Arten er sjelden i Norge. Mitt 
funn ble tatt p i  lys. 



Litt om Collemboler i norske 
barskoger 
Sigmund H w a r  

ollemboler (pH norsk ofte kalt sprett- C haler) er en sviert vanlig dyre- 
gruppe i skogsjord. I norske barskoger er 
det stort sett mellom 50 000 og 100 000 av 
dem pr. m2. De fleste Collembol-artene er 
ca. 1 mm lange eller noe mindre, og bare 
enkelte st0rre arter kan lett sees rned det 
blotte @yet. 

I rAhumuslaget som er typisk for store deler 
av vAre barskoger, har disse s d  dyrene ide- 
elle livsbetingelser. Fuktigheten er gjerne 
gunstig (mange av artene m l  praktisk talt ha 
100% luftfuktighet for ikke l torke ut), 
naeringstilgangen er god (sopphyfer er en 
viktig naeringskilde for mange arter), og rl- 
humusen er p o r b  og lett l ta seg fram i. I 
motsetning ti1 storre jordbunns-dyr som mei- 
temark, tusenbein osv., kan ikke Collembo- 
lene grave selv, men er henvist ti1 A ta seg 
fram i det eksisterende labyrintsystem av 
ganger mellom rltnende barnller, sml- 
kvist, humusbiter og sopptrAder. 

Collembolene bidrar ti1 at d@de plante- 
deler brytes ned i skogbunnen, slik at plan- 
tenaeringsstoffer blir frigjort ti1 fornyet bruk. 
Sammen rned andre jordbunnsdyr og mikro- 
floraen gjor de sitt ti1 at et viktig betslop 
holdes i gang. 

Livet i jorda utgjor p i  mange d t e r  en 
egen verden, som det er f l  mennesker forunt 
i f l  innblikk i. Faktisk har vi her gjore 
rned et av de mest komplekse biologiske 
systemer p l  kloden. I et trillebirlass rned 
skogsjord kan det vaere opp mot 1000 for- 
skjellige dyrearter; de fleste synlige bare 
under lupe. I tillegg kommer mikrofloraen 
(sopp og bakterier), plantenes rotter, osv. 

Antallet Collembol-arter i en norsk bar- 

skog er kanskje rundt 50. Det er irnidlertid 
typisk at Collembol-faunaen best& av noen 
f l  vanlige arter og en lang liste sjeldne arter. 
Det er en glte hvordan disse sjeldne artene 
klarer I formere seg, n C  det tilsynelatende 
er flere desimeter eller meter mellom to 
individer av samrne art. Det har vist seg at 
noen arter kan formere seg parthenogene- 
tisk, dvs. uten befruktning. Hos enkelte arter 
finner man dledes bare hunner, og det er 
vist at ubefruktede egg isolert fra ensomme 
hunner, vokser fram ti1 nye hunner. 

Jeg skal her surnmere opp noen resulta- 
ter fra et studium av Collembol-faunaen i 
dike norske barskoger, fra torr og naerings- 
fattig furuskog rned sur rlhumus ti1 gran- 
skog rned naeringsrik, dyp moldjord. 

Artsantallet s l  ut ti1 l stige rned okende 
naeringsinnhold i jorda (bonitet). Antallet 
plantearter i skogbunnen dkte ogsI rned sti- 
gende bonitet. Det kan vaere at et mer variert 
stro i skogbunnen, rned rester fra mange 
ulike plantearter, skaper et storre antall 
"livsmuligheter" (nisjer), som tillater flere 
arter i eksistere sarnrnen. Hoyeste totaltett- 
het av Collemboler ble funnet i relativt 
naeringsrik jord, men ikke i den mest 
naeringsrike. I svaert rik jord (hoystaude- 
granskog) kommer det inn en rekke "nye" 
jordbunnsdyr i stort antall (meitemark, tu- 
senbein, isopoder, snegl, diverse biller osv.), 
som muligens konkurrerer ut en del av Col- 
lembolene. 

Det viser seg at Collembol-faunaen kan 
ha et relativt lokalt preg, og at samrne plan- 
tesamfunn (og jordtype) kan ha ganske for- 
skjellige Collembol-sarnfunn med noen mils 
avstand. Mens vi ved hjelp av visse "indika- 
tor-arter" blant plantene kan si sviert mye 



Mange typer collem- 
boler fimes: 
A. Poduridae 
B . Hypogastruidae 
C. Onychiuridae 
D. Zsotomidae 
E. Entomobryidae 
F. Entomobrvidae 
G. Neklidae 
H .  Siminthuridae. 
(Etter Carrington & 
Snider). 

om jordkvaliteten, kan vi angi jordtypen 
bare helt grovt ut fra Collembol-faunaen. 
Innen et visst begrenset omrAde viser det seg 
imidlertid at de plantesamfunn som ligner 
hverandre mest ogsP pleier P ha store likhe- 
ter i Collembol-faunaen. 

Jordfuktigheten er av stor betydning for 
Collembol-arter. I tgrr jord opptrer spesielle 
torketaende arter, rnens vi i fuktige jordty- 
per finner visse fuktighetskrevende arter. 

De fleste Collemboler lever i de everste 
5-6 cm av jordsmonnet. Noen hvite, tynne, 
blinde arter er imidlertid karakteristiske for 
dypere lag (ned ti1 20 cm eller mer). En del 
av disse kornmer muligens aldri opp ti1 over- 
flaten. 

Det kan ti1 slutt nevnes at enkelte tgrke- 

taende arter krabber helt ti1 topps i trzrne. 
Rister du en grangrein over en hvit hAv, vil 
du se at det drysser ned Collemboler. Denne 
dyregruppen har t l edes  tatt hele skogen i 
bruk. 

Forfatterens adresse: 
Sigmund Hdgvar 

Postboks 14 
I432 A-NLH 



Reisebrev fra Finnmark 
Ellen Zakariassen og Claus Christiansen 

lle ivrige sommerfuglsamlere pH 0st- A landet reiaer f0r eller senen aord 
for polanirkelen for H fange de arktiske \ ', . 
artene. Da turen blir bide lang og kost- ~q ) A 

Ya- bar. veleer de fleste det sikre fAmfor det f 
usikre. b e  gj0r sorn oss, drar ti1 Alta og 
Gmnniisen, og hHper at vaergudene er pH 
deres side. Dette er vHr beretning fra en 
slik tur. 

Vi valgte A ta fly turlretur Alta, og leie 
bil der oppe (kan forovrig anbefale Alta 
Motor sorn et svaert rimelig utleie-fim). Av 
frykt for mygg valgte vi ikke Gargia fjell- 
stue, sorn ligger like opp mot GronnAsen, ti1 
base, men den utmerkede Kronstad camping 
nede i Alta. V k  lille clatter pK 20 mnd. var 
nemlig med. Vi hadde prikka inn tiden fra 
25. juni ti1 2. juli, og telefonerte jevnlig opp 
ti1 Gargia fjellstue for B hore om v k n  var i 
rute. Et normal Ar, fikk vi vite. NB fikk det 
baere eller briste, Altakontoen ble tomt, og 
billetter kjbpt. 

Vel ankommet Alta og campingplassen 
ble "kvinner og barn" lempa ut av bilen, 
mens Claus fok avgkde for B sjekke omrB- 
det. Klokken var ca. 19.00. Han returnerte et 
par timer senere med to slitte Proclossiana 
eunomia. Neste dag opprant helt blygrA og 
langtidsvarslet var trosteslbst. Vi fryktet at 
det kunne bli "trangt" i hytta. 

Tredje dagen skulle eventyret likevel 
begynne. Claus reiste opp ti1 GrdnnAsen 
etter B mene at han skimtet en lysning i den 
retning. I Alta var det grBtt. Han returnerte 
ved halv tolv tiden, med et uttrykkslost 
ansikt. Jeg droyde fbr jeg sa noe, men plut- 
selig sprakk det fra ore ti1 ore. "Det er sol pA 
GronnKsen, det flyr sorn f...., jeg har fulle 
glass, kjor oppover med en gang, dette mA 
du oppleve, kanskje det er sjansen vi fiir". 

Den arktiske bjemespinneren Grammia quenseli. 

Heldigvis fikk vi flere. Vaeret skifter fortere 
enn man aner, det fikk vi erfare. VBtere enn 
jeg ble pB den turen g t  det ikke an A bli. 
Lyn, torden, regn og hag1 var det jeg fikk 
oppleve. Jeg tilbakela avstanden GronnAsen 
-Alta i T-skjorte, sokker, pluss et lite plagg 
til, resten 1B i en dam pK gulvet i bilen - og 
jeg kan forsikre om at det ikke var lett B Ale 
seg inn i ei dyvk dongeribukse i en trang 
Polo for K komme fra parkeringsplassen og 
inn i hytta. Her satt derimot Claus tort og 
godt og koste seg med Colias hecla, Pro- 
clossiana eunomia, Erebia disa, Oeneis bore 
og Erebia pandrose. Han var fremdeles opp- 
romt etter A ha opplevd det gule lynet - 
Colias hecla. 

At vaeret var skiftende fikk vi ogsl opp- 
leve i dagene sorn fulgte, og det var vanske- 
lig K beregne vaeret pii GronnBsen, sorn ofte 
var ulikt vaeret i Alta sentrum. Jeg greide 
forovrig B lure ti1 meg en Clossiana frigga 
pB en soljagingstur. Det var snakk om et sol- 
glimt pB ca. 30 sek. nede pA ei myr. Et nyde- 
lig dyr, friskt og fint. 





og de vi hadde fra fdr mkte altsA vaere E. 
disa. Lett er det ikke for noen som reiser ti1 
Alta allerede i sin tredje sornrnerfuglsesong. 
Vi observerte fordvrig E. medusa helt nede 
ved campingplassen. OmrAdet videre inn- 
over mot Stilla virket spennende. C. frigga 
og C.freija fldy villig pit myrene der inne. 

De to siste dagene kom myggen for fullt 
og ogsi  sommerfuglene ble mer tallrike. 
Flyvetiden var fra kl. 7-8 om morgenen ti1 
19-20 om kvelden. Vi forlot dem imidlertid, 
og reiste hjem med spennbrettkassa som den 
mest dyrebare hfindbagasjen. 

Det var mange hdydepunkter p l  turen, 
men "prikken over i-en" ble satt da vi etter 
A ha tatt av spennbrettene savnet den tredje 
C. polaris. Mysteriet fikk en hyggelig lds- 
ning, n5 har vi nemlig ogsi en Clossianu 
clwiclea. Neste gang vi reiser ti1 Alta, blir 
for A nyte GrdnnAsen i ro og mak, men mest 
for B undersoke omrBdet rundt, ogsl med 
tanke pA andre sornrnerfuglgrupper. Ti1 slutt 
mil jeg ber0mme vAr lille Margit som var en 
engel under hele oppholdet og muliggjorde 
fangst i den grad vi dnsket. 

Forfatternes adresse: 

Ellen Zakariassen og Claus Christiansen 
S~rdsveien 24 

1430 .& 





Pinsetreffet 1992: Sand@ 

Larvik Insektklubb arrangerer Hrets pin- 
se-ekskursjon ti1 Sand@, Tj~me.  Arne 
Fjellberg gir her en kort beskrivelse av 
Sand@: 

Sand@ ligger pA ostsiden av Hvasser, i TjB 
me kommune, Vestfold. 0ya er 2 x 1 km og 
hadde tidligere fast bosetning. I dag er det 
kun sommerboliger. Deler av @ya hadde tid- 
ligere Akerland i ulike stadier av gjen- 
voksning, men mesteparten er en lys, Apen 
l~vskog mellom lave Aser. Hassel er et domi- 
nerende treslag pA bya, og gir lys nok ti1 en 
usedvanlig rik flora i busk- og feltsjiktet. 
Vinden kan ta hardt pi3 Sand@, men inne pA 
$ya er det mange lune blomsterenger der 
sommerfugler flagrer og all verdens Diptera 
og Hymenoptera er pA vingene. 

Nord@st-delen av @ya har store avsetnin- 
ger av flygesand, ti1 dels i form av dyner - 
nH for det meste stabilisert av vegetasjon. 
Her finner vi de beste ornrAdene for gra- 
vende insekter, spesielt aculeater (villbier, 
veiveps, graveveps). Hvis vi er heldige, fin- 
ner vi "den andre og sjeldneste" maurlgven i 
Norge, Myrmeleon bore, sorn bare er kjent 
fra Tj@me, Hvaler og Jomfruland. I sand 
blant planter@tter er tenebroniden Phylan 
gibbus vanlig. Vi d helt ned ti1 Lista og Jae- 
ren for l finne den igjen. Maurfaunaen har 
6g fine innslag. Det sorn ser ut sorn vanlig 
svart jordmaur (Lusius niger), er i virkelig- 
heten den langt sjeldnere Lusius alienus. 
Inne i hasselkrattet huserer den glinsende og 
duftende Lasiusfuliginosus. Noen kjempetu- 
er av skogsmaur (Formica) er ennA ikke 
unders@kt rned tanke pA myrmecophile biller 
etc. 

Strandengene pA denne delen av @ya kan 
skilte rned en god del "ny for Norge9'-funn. I 

selve fjaera pleier kortvingen Cafius sericeus 
A forekomme rikelig. Jeg har i frisk rninne 
en somrnerdag midt pA 60-tallet - sammen 
rned Anders Vik og Andreas Strand - da vi 
Mkte gjennom sollmaterialet for A fA bekref- 
tet et tidligere funn av arten. Strand var hen- 
tet ned fra R@a spesielt for anledningen, og 
vi to andre var lettere nervose. VAre utbrudd 
var ganske ekstatiske da sollduken naermest 
vibrerte under f@ttene pA skarer av lynkjappe 
sericeus. Strand var sorn vanlig behersket, 
men knegget markert og anerkjennende. 

Blant strandvegetasjonen kan vi ogsd 
finne de flotte snutebillene Lixus bardanae 
og Chromoderus affinis (=Cleonus fasci- 
atus), men de er vanligst om h@sten n h  de 
klekkes fra h.h.v. krush@ymol og tangmelde. 

0stsiden av @ya er preget av eksponerte 
klipper og rullesteinstrender, rned fine 
strandenger innimellom. Her er det tallrike 
kolonier av den gule jordrnauren (Lasius ni- 
ger), og den blinde kprllebillen (Claviger tes- 
taceus) er nlermest garantert, selv om den er 
vanskelig A oppdage i maurvrimmelen. 
Microlepidopterologene vil fA nok A gj@re 
rned gjennomsoking av fine bestander av 
ormehode (Echium), hundetunge, oksetunge, 
strandkA1, bulmeurt etc. 

I en beskyttet bukt naer S0-enden av @ya 
er en fin forekomst av skogvikke sorn er en 
god trekkplante for flere arter villbier. I fjor, 
i midten av juni, hadde jeg et svare strev 
rned A nedlegge bladskjaererbier (Megachile) 
akkurat her, mens nattergal og rosenfink 
skapte matchende lydkulisser. 

Nede p l  strandvollen hadde jeg en an- 
nen stor opplevelse: Hanner av en liten svart 
murbie ( "Osmia") fl@y lavt over bakken pA 
s@k etter hunner sorn tydligvis ennA ikke var 
klekket. Mistanken falt pi3 en art sorn bruker 
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med "gjenmurt" Apning sorn inneholdt fly- 
geferdige hunner. Arten var Anthocopa 
spinulosa, nylig rapportert fra Norge. Den 
skal vi nok finne i Ar ogd ,  hvis ikke stormf- 
loa fdr jul har tatt knekken pA alle sammen. 

Inne pA dya er noen fA, grunne dammer 
og swnper. Her kan entomologer med akva- 
tiske tilbdyligheter gjdre gode funn, f.eks. 
vannbillen Bidessus unistratus og dryo- 
pidene Dryops auriculatus og D. similaris. 

Sandd er helt og holdent privateid, men 
en plan om opprettelse av landskapsvern- 
o d d e  og tilrettelegging for friluftsliv er ti1 
behandling i Tjdme kommune. Miljdvern- 
avdelinga i fylket er interessert i innspill slik 
at forvaltningen ogsA kan ta hensyn ti1 
insektfaunaen. 

Camping er ikke tillatt pA Sandd. Vi inn- 
kvarteres derfor i Sanddsund og fAr bittran- 
sport ut ti1 bya. Foreldpig har vi reservert 36 
kdyeplasser pH Kruge Leirskole og Hvasser 
Motell. 

PA SdnstegArd, Hvassers sdrende, vokser 
rikelig med snyltetrM (Cuscuta), som i fjor 
hdst ga mye av den sjeldne snutebillen 
Smicronyx jungermanniae. Samme sted PA- 
viste Oddvar Hanssen billelarver i hareskitt 
som neppe kan vaere annet enn borebillen 
Xyletinus hanseni. Den skulle vaere hdst- 
ningsklar i juni -. 

Programmet ser forelopig slik ut: 

LBRDAG 6. JUNI: Framrndte og innkvar- 
tering i Idpet av dagen. Utflukt ti1 San- 
ddsunds naeromrZider som har mye av San- 
d~ karakter og fauna. 

SBNDAG 7. JUNI: Bdttransport ti1 Sandd 
pA morran, tilbake om ettermiddagen. Fangst 
rned lysfelle og overnatting i det fri (ikke telt ~ ~ ~ k ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ t ~ d ~ ~ :  
pZi Sandd!) skulle vaere mulig hvis noen dis- 
ponerer aggregat. KRUGE LEIRSKOLE: 3 hytter B 4 kdyer 

(hver med 2 soverom, stuelkjdkkenkrok, 
MANDAG 8. JUNI: MostrandaIMoutmarka koke-lvaskemuligheter) kr. 600,- pr. hytte 
pA Tjdme (Carabus clathratus!). Hjemreise. for 2 ddgn. 



HVASSER MOTELL: 6 hytter 6 4 kpryer 
(hver med 2 soverom, stuelkjprkken, dusj). 
kr. 1.100,- pr. hytte for minimum 2 dprgn. 
Husk sovepose. 

En omtale av noen av de sjeldne sommer- 
fuglene i omrAdet finnes i en rapport utgitt 
av Miljprverndepartementet, sarnt en 0KO- 
FORSK rapport: 

Andersen, T. & A. FjeldsH (1984), Sommer- 
fugler (Lepidoptera) i Apent kystlandskap pK 
Sanddy, Hvasser og sydenden av Tjprme. 
Rapport T - 576 

Andersen, T. & G.E.E. Sbli (1988), Sjeldne 
og truede sommerfugler (Lepidoptera) i 
Vestfolds kystomrhder. 0koforsk rapport 
1988: 17 (dennte kan bestilles fra NINA, 
7005 Trondheim). 

Y tterligere opplysninger og pAmelding: 
Arne Fjellberg, Gonveien 38, 3145 Tjprme, 
Tlf. 033-91724, innen 20. april, eller Stig 
Otto Hansen, Garnle Stavernsvei 28, 3250 
Larvik; Tlf. 034-87309. 

HOW INSECTS, WANTING SPECIES 
RECOGNITION, FOOL TAXONOMISTS 



Norsk entomologmarte pA Kongsvoll27. og 28. april 1992 

Norsk entomologi er inne i en ny tid. Aldri har sB mange norske entomologer hatt faget 
som yrke tidligere. Aidri har vi han sB mange aktive medlemmer. Aldri har vi vrert s l  

.... p l  nippet ti1 B bli tatt alvorlig av fowaltningen 

Dette gir grunnlag for et to dagers fagmnte p& Kongsvoll. 
Den fnrste dagen er viet ti1 temaet "Bevaringsbiologi og norsk 
insektfauna". Vi onsker 6 hore siste nytt p 6  to fronter: Bevaring 
av mangfoldet og hvor mange insektarter vi har i Norge. Vi ber 
hver enkelt spesialist om 6 fremlegge ferskest mulige artstall. 
Den andre dagen er Hpen for alle mulige entomologiske temaer. 

Oppholdet pB Kongsvoll vil begynne rned en lunch kl. 1300 mandag 27. april og 
avsluttes rned et maltid far kl. 1600 tirsdag 28. april. Disse tidspunktene passer rned 
tilreise rned morgentog fra Oslo og tilbakereise rned ettermiddagstog. Fra Trondheim 
kan vi benytte tog eller avtale biltransport. 

Ovematting i dobbeltrom pB fjellstua &d alle matider koster kr. 495,- 
Tillegg for enkeltrom kr. loo,-. For medlemmer uten instituttstatte finnes det noen fB 
plasser pB stasjonen. 

Pamelding ti1 Norsk entomologm0te 1992, sendes K. Aagaard, NINA, 7005 Trondheim. 
NB! FRIST 15. MARS 

Navn og adresse: 

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................. 

Reiser via Trondheim j a m  n e i u  

Jeg vil delta rned et fordrag pB 15 -20 rninutter. 
Foredraget passer inn under bevaringsbiologi / art s a n t a 1 1 

0 Bpent tema 

Forelapig tittel: 
............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Bestiller rned dette maltider og ovematting i 

C] enkeltrom kr.595 

dobbeltrom kr. 495 

som betales direkte ti1 fjellstua under oppholdet. 



Arsmelding for Norsk Entomologisk Forening 
6.12.1990-12.12.1991 

I perioden har foreningen hatt falgende personer i ombud: 

Styret: 
Formann 
Nestformann : 
Sekretar 
Kasserer 
Styremedlemmer : 

Professor Sigmund Hsgvar, As 
Fsrsteamanuensis Johan Andersen Tromss 
Forskningssjef Trond Hofsvang, As 
Amanuensis Preben Ottesen, As 
Cand. real. Arne Fjellberg, Tjcame 
Cand. mag. Fred Midtgaard, As 
Cand. scient. Lars Ove Hansen, Drammen 

Redaksjonen av Fauna norvegica Ser. B: 
Redaktcar : Fcarstekonservator John 0. Solem, Trondheim 
Medlemmer av Forsker Reidar Mehl, Oslo 
redaksjons- Konservator Arne Nilssen, Tromss 
komiteen : Professor Ole A. Sather, Bergen 

Redakterer av Insecta Norvegiae: 
Fsrstekonservator Lita Greve Jensen, 

Berg en 
Cand.rea1. Trond Andersen, Bergen 

Distributer : 
Revisor 
Valgkomit4 

Adm.dir. Jac. Fjelddalen, As 
Professor Ragnhild Sundby, As 
Fsrsteamanuensis Johan Andersen, Tromss 
Forsker Reidar Mehl, Oslo 

Norsk medlem i r%det i The Scandinavian Society of Entomology 
som utgir Ent. Scand.: 

Professor Lauritz Ssmme, Oslo 

Kontaktmann vedr. norske insektnavn: 
Forskningssjef Trond Hofsvang, As 

Redaksjonen av Insekt-Nytt: 
Redaktsr 
Medlemmer av 
redaksjons- 
komiteen 

Ole J. Lsnnve, Oslo 

Cand. scient. Yngvar Berg, Drammen 
Cand. philol. 0istein Berg, I 1  

Cand. scient. Espen Bergsmark, 
Cand. scient. Lars Ove Hansen, 
Fotograf Devegg Ruud, I 1  

Verneutvalgets medlemmer: 
Professor Sigmund HAgvar, As (formann) 
Cand. real. Trond Andersen Bergen 
Fag. ass. Torstein Kvamme, As 
Cand. mag. Fred Midtgaard, As 
Lektor Tore R. Nielsen, Sandnes 
Fsrsteamanuensis Torstein Solhsy, Bergen 
Larer Leif Aarvik, Gjsvik 



NEF's datautvalg: 
Cand. scient. Yngvar Berg, Drammen 
Cand. scient. Lars Ove Hansen, " 
Fag.ass. Torstein Kavmme, As 
Forstelektor Bjarne Meidell Bergen 
Amanuensis Preben Ottesen, As 
Cand. real. Dagfinn Refseth, Trondheim 

Styret for NEFrs fond: 
Forstekonservator Lita Greve Jensen, 

Bergen 
Professor Arne Semb-Johansson, Oslo 
Forstekonservator John 0. Solem, Trondheim 

Medlemstall pr. 12.12.1991: 

295 norske og 33 utenlandske = 328 

Styremeter: Det har vart holdt 2 styrem0ter. 

Mater/ekskursjoner arrangert av hovedforeningen: 

6.12.1990. Arsmste . 
Lauritz S~mme: Entomologiske opplevelser i 
Atlas-fjellene og i Sierra Nevada. 

24.-26.5.1991. NEFrs pinseekskursjon. Hvaler. Arrang~r var 
NEF, avd. Oslo og Akershus (NEFOA). 

Fauna norvegica Ser. B (Norwegian Journal of Entomology): 

Vol. 38 No. 1 ble sendt ut i mars 1990 og vol. 38 no. 2 ble 
sendt ut i september 1990. Styret i NEF har besorget pakking 
og forsendelse for b spare Norsk Zoologisk Tidsskriftsentral 
for unsdvendige utgifter. 

Insekt-Nytt: Argang 15 hefte 4 utkom i januar 1991 
Argang 16 hefte 1 utkom i september 1991 
Argang 16 hefte 2 utkom i november 1991 

Verneutvalget: 

Direktoratet for naturforvaltning har bedt NEF om b uttale seg 
om to temaer: fredning av flere angitte virvell0se dyr mot 
innsamling, og kommentarer ti1 "r0de data-lister" for sjeldne 
virvellose dyr. Verneutvalget har svart at artsbevaring mb 
skje via biotopvern, og at fredning mot innsamling er b 
betrakte som en blindvei. Foreningen etterlyser en egen 
verneplan for bevaring av truete arters biotoper. Vedrorende 
"rode data-listerv mener verneutvalget at disse ikke mi3 
utarbeides forhastet. NINA bor gis i oppdrag b utarbeide slike 
lister pb faglig grunnlag i samarbeid med NEF og de andre 
nordiske landenes milj~er. Poenget med listene mb vare b 
trekke ut hvilke biotoper som huser de truete elementene. 



Prosjekter 1991. 

Foreningen er blitt innvilget kr. 15.000,-  fra Direktoratet 
for naturforvaltning for & utarbeide "katalogM over kjente, 
verneverdige omrsder for insektfaunaen. Katalogen skal vare 
ferdig ti1 vdren 1992. 

Ssknad om kartlegging av syenstikkerfaunaen (ved Hans Olsvik) 
er sendt miljavernavdelingene i Sogn og Fjordane, More og 
Romsdal og Finmark. Miljsvernavdelingen i Vestfold er anmodet 
om d ststte insektundersskelser pb Bolarne (ved Stig'Otto 
Hansen) . 
Driftsstette: 

For 1992 er det sskt Miljsverndepartementet om kr. 25000,- i 
driftsststte. 

Kresmedlem: 

Styret har utnevnt Astrid Lsken ti1 aresmedlem i NEF 

Foreningens tilstand: 

I 1991 ble utgivelsen av Insekt-Nytt sterkt forsinket. Dette 
skyldes redaktsrskifte og overgangen ti1 nytt trykkeri. Men 
alle fire heftene i 1991-drgangen vil bli utgitt. 

Antall medlemmer i NEF viser ingen skning. 

Sigmund Hsgvar 
( f ormann) 

Trond Hofsvang 
(sekretzr) 

Referat fra brsmete i Norsk Entomologisk Forening 12. desember 
1991, Blindern. 

1. 8.rsrneldingen ble godkjent. 
2. Regnskapet ble godkjent. 
3. Valg. Fslgende ble enstemmig gjenvalgt for 2 &r: 

Preben Ottesen (Kasserer) 
Arne Fjellberg (styremedlem) 
Lars Ove Hansen (styremedlem) 
'~ohn 0. Solem (redaktsr av Fauna norv. Ser. B) 
Arne, Nilssen (medlem av redakjsonskomiteen i Fauna Norv. 
Ser. B) 

Det ble en kort diskusjon i forbindelse med drsmeldingen om 
verneutvalgets virksomhet. Det var enighet om at det var 
biotopvern NEF mi% satse ps. 



Et annet sporsmbl som ble kort drsftet var evt. bruk at 
fondets renteintekter nbr grunnkapitalen nb snart vil 
overstige kr. 50.000,-. Fondsstyret ble bedt om b vurdere 
dette og ogsb mulighetene for b skaffe fondet bedre 
rentebetingelser ved evt. b skifte bank. 

(referat Trond Hofsvang) 

Astrid Lsken: Ny aresmedlem i Norsk Entomologisk Forening. 

~b brsmstet 12 desember 1991 ble Astrid Lsken utnevnt ti1 
aresmedlem. Hun ble i den forbindelse overrakt et tinnkrus rned 
inngravering. 

I sin tidligere praksis utnevnte foreningen kun amatsrer ti1 
aresmedlemmer. Man mente det skulle sarskilt mye ti1 for b 
utnevne yrkesentomologer, siden disse jo har hele den daglige 
arbeidstiden ti1 disposisjon for faget. Vi bryter nb denne 
praksisen fordi Astrid Lsken har utmerket seg innen 
entomologien og foreningen pd en helt spesiell mbte. 

Ved Zoologisk museum i Bergen har hun opparbeidet en 
entomologisk samling som vi er nasjonalt stolte av, bdde rned 
hensyn ti1 omfang, orden og system. Hun har nedlagt et stort 
arbeide pb omrbdet sosiale insekter og ellers vart en sosial 
og sentral person innen flere entomologiske miljser. Et mer 
detaljert tilbake blikk pb hennes liv og virke er gitt i 
:nsekt-Nytt nr. 1 - 1991, i forbindelse rned at hun fylte 80 
ar. 

Nosrk Entomolgisk Forening snsker pb denne mbte d hedre Astrid 
Lsken for mange tibrs allsidig og entusiastisk innsats for 
faget og for foreningen. 

Astrid Lsken er allerede aresmedlem av den svenske og de to 
finske entomologiske foreningene. 

Sigmund ~bgvar 
( f ormann) 

Arsmstet ble avsluttet rned et foredrag mllysbilder av Anders 
Bjcirnstad: 

"Med W-lampe og gjara banan i regnskogen - Insektfangst i 
Tanzania" 

Etter 2 112 dr som realfaglarer i Fredskorpset returnerte 
Bjsrnstad nylig rned sekken full av sommerfugler og andre 
insekter. Flere nye arter for vitenskapen ble funnet. 
Bjsrnstad holdt en svart interessant orientering om sine mange 
innsamlingsturer og viste flotte lysbilder fra naturen og av 
insektene rned b1.a. mange sldende eksempler pb mimikry. Han 
hadde ogsb tatt rned seg ti1 mstet mange insektkasser rned 
materiale fra hans ti1 sammen 9 &r i Afrika. 



Wettledning for bidragsytere: 
Manuskripter m i  viere feilfrie, men enkelte over- 
strykninger og rettelser godkjennes sdfremt de er 
tydcligc. BIde maskin- og hhdskrevne artikler god- 
t;~.;. Redaksjonen benytter databehandling i det 
~c.~l;~ksjonelle arbeidet, og vi oppfordrer skribenter 
1 1 1  3 scnde inn manuskripter p i  disketter, Macin- 
tosh- cller IBM-kompatible, hvis dette er mulig. 
Scnd i alle tilfeller med en utskrift av artikkelen. 

Insekt-Nytts populiervitenskapelige hovedartik- 
Irr struktureres som felger: 1) Overskrifl; 2) Forfat - 
/vrcn(e)s navn; 3) Artikkelen, gjerne innledet med en 
Lort tckst som fanger leserens oppmerksomhet og 
%om trvkkes med halvfete tvper. Splitt hovedteksten 

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 I 
legge ved fotografier og tegninger. Insekt-Nytt settes 
opp i ACformat. Tegninger, figurer og tabeller b r  
derfor innleveres ferdige ti1 i klistres inn i bladet, 
tilpasset 8,9 cm bredde for Cn spalte, eller 18,4 cm 
over to spalter. Dette vil spare redaksjonen for bIde 
tid og penger, men vi kan forminske dersom det er 
umulig d levere de onskede formater. Fotografier 
innleveres uavhengig av spaltebreddene, men send 
ikke svadhvit  fotos som er vesentlig mindre enn 
den planlagte sterrelse i bladet. Farge-dias kan inn- 
leveres, men svadhvitt bilder gir best kvalitet. Store 
tabeller b@r innleveres ferdige ti1 trykk (altsI som 
illustrasioner). - ,  

opp mid mellomtitler. ~ r u k ~ o ~ u i z r e  mellomtitler, K ~ , . , . ~ ~ ~ ~ ~ .  Forfattere av vil fI til- 
I .cks.  "Fra malurt ti1 tusenfryd" istedenfor "Nzrings- sendt et eksemplar for retting av trykkfeil. Det m~ 
~)l;intcr"; 4) Evt. takk ti1 medhjelpere: 5) Litteraur - sendes tilbake til redaksjonen senest et par dager 
l i \ lr: 6 )  Forfatteren(e)s adresse(r); 7) Billedtekster etter at man mottar det. Store endringer manu- 
( IR H) l v t .  tabeller. skriptet godtas ikke. Korrektur av smd artikler og Allc disse punktene kan felge rett etter hver- notiser foretas av redaksjonen, 
;ttltlrc i manus. Latinske navn understrekes. Send 
Ixtlr ctt cksemolar av manus. Bmk forovrig tidligere Forfattere av s t m e  artikler vil f I  tilsendt 5 eksem- " u 

I ~ I I I I ~ I C ~  av insekt-Nytt som eksempel. plarer av bladet. 
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ZOOM 2000 

Nytt stereomikroskop med zoom fra 7x ti1 30x eller 10.5~ ti1 
454 med innebygget halogenlampe for pilys og gjennomlys 

hver for seg eller samtidig. 

Midt i blinken for deg! 

Og prisen? Meget gunstig - dette har du penger ti]! 
For flere opplysninger, kontakt 

@ WILD LElTZ AS 
@stre Aker vei 206 F. Boks 48 - Veitvet. 0518 Oslo 5. 
Tlf. 02/25 22 70. Telefax 02/16 32 32. 


