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REDAKSJONELT: 

Insektene - de er <<perversen de! 

NC enkelte mennesker driver med pewersi- 
teter og andre former for tvilsornme seksuelt 
motiverte handlinger, betrakter de fleste 
dette som unormalt - og de sorn gjdr det 
som avvikere. Hos enkelte insekter derimot, 
er faktisk <<det unorrnale>> den <<normale>> 
formen for reproduksjonsaktivitet. 

Den normale miten i kopulere p i  hos 
Xylocoris maculipennis (Hemiptera) er en 
form for voldtekt, hvor hannen ganske 
enkelt stikker hull pH hunnens kroppsvegg 
hvorpH han injiserer sin sperma. Sedcellene 
svdmmer d nermest fritt ornkring inne i 
hunnens kroppshule ti1 de n C  eggene, og 
befrukter dem. Enkelte hanner av Xylocoris 
har ogsl homoseksuelle tilbyeligheter. Ved 
H voldta og injisere sin sperma i en rival, 
hvorpi spermiene svdmmer ti1 rivalens 
testikler, vil faktisk hannen kunne maksi- 
mere sin egen reproduksjon. Det aulykke- 
l i g e ~  og voldtatte offeret parrer seg kanskje 
etterpi med en hum, men selv blir han ikke 
far ti1 avkommet. I stedet er det spermiene 
ti1 hannen som voldtok ham som befrukter 

hennes egg. En grotesk men ganske fiffig 
ldsning. Ved B benytte seg av slike <<pseudo- 
homoseksuelle>> kopuleringer kan faktisk en 
hann maksimere sin egen reproduksjon ved i 
tillegg ti1 seg selv, o g d  la andre hanner lope 
rundt H parre seg for ham. 

Hos enkelte insekter er det utviklet 
spesielle strukturer p4 penis. Disse struktu- 
rene kan ha ganske ymse utseende med ulike 
kroker, tenner og flageller. For i for& hen- 
sikten med disse strukturene m i  vi sette oss 
litt inn i oppbygningen av hunnens kjdnns- 
organ. NC hannen pumper sin sperrna inn i 
hunnen, komrner fdrst spermaen inn i en 
slags ccoppbevaringstank>>, spermatek, hvor 
hunnen lagrer spermiene en stund for 
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befruktningen av eggene. En hum kan godt 
parre seg rned mange forskjellige, og p i  den 
mAten vil sperma fra flere hanner bli lagret 
samtidig i spermateken. Dermed har han- 
nene ingen garanti for at det nettopp er deres 
sperma sorn vil befrukte eggene. Farskapet 
kan derfor bli n o k d  diffust. For H sikre far- 
skapet har derfor mange hanner utviklet 
spesielle strukturer pH penis sorn har sorn 
funksjon A ccrensew hunnens spermatek for 
andre hanners spenna. Hos noen arter har ti1 
og rned utviklingen gHtt d langt at hannen 
faktisk spiser opp de fremmede spermiene 
(sperma er noksl naeringsrikt) slik at han 
selv pH en d t e  bide fAr i ccpose og sekkn. 

Noen arter lprser problemene pH andre 
d t e r .  Hos f.eks. apollosommerfuglen murer 
hannen igjen hunnens genitalieHpning rned 
et spesielt sekret, slik at andre hanner ikke 
kan parre seg rned henne. 

Hos mange arter kan hannen sitte vakt, 
gjerne pH ryggen ti1 hunnen, i opptil flere 
d6gn for A passe pA at andre hanner ikke par- 
rer seg rned henne. 

Insektene praktiserer ogsH en lang rekke 
ulike typer parringstillinger. De ulike stil- 
lingene er karakteristiske for ulike arter eller 
grupper. Den mest klassiske er at hannen 
krabber opp pH hunnens rygg, men man har 
o g d  situasjoner hvor hunnen krabber opp pH 
hannen. Dette skjer saerlig hos primitive 
insekter sorn kakerlakker og 16vgresshopper. 
Videre finnes det insekter sorn parrer seg 
buk mot buk, omtrent pA s a m e  mAte sorn 
hos oss mennesker. En annen vanlig par- 
ringstilling er bak mot bak, kort sagt - 
mulighetene er mange. 

Hos edderkopper er parringen ofte en 
temmelig bisarr affaere. Her er ofte hannene 
potensiell f@de for hunnen, slik at hunnen 
fgrst mH identifisere hannen som en partner 
- og ikke mat. Dette har resultert i en rekke 
kompliserte ritualer hvor hannen mH signali- 
sere ti1 hunnen hva hans hensikter er. Det er 
ikke alltid han lykkes i dette, og han blir der- 
rned spist. NHr hunnen forsth hannens sig- 
naler, er allikevel ikke jobben gjort. Hamen 
mH da begynne H massere og bef6le henne 

pH visse steder, slik at hennes villighet ti1 i 
bli <<tat& blir vekket. N t  da ti1 slutt jobbell 
er gjort, mH han komme seg vekk 1 fort 
sorn mulig, slik at hunnen ikke plutselig blir 
sulten, og spiser ham. 

Det var visst nok en mann en gang i 
tiden sorn studerte parringer hos edderkop- 
per. Dette gikk ham etterhvert ti1 hodet, slik 
at han begynte H betrakte sin kone sorn en 
edderkopphunn. Han hadde derfor forskjel- 
lige typer ritualer hver gang han hadde lyst 
pH et nummer rned henne. Om hans kone var 
et rivjern, eller om dette medf6rte et rikere 
sexliv, sier historien ingen ting om. 

Livet er herlig dere! 
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Formannen har ordet 
Biologisk mangfold: Det er insekter, det! 

E n  stor del av plassen i dette numrneret av 
Insekt-Nytt er viet en hdringsuttalelse fra 
foreningens verneutvalg. Som kjent har 
Norge undertegnet Rio-konvensjonen om 
biologisk mangfold, og en rekke departe- 
menter sendte i sornmer ut sine forslag ti1 
hvordan oppfdlgingen skal skje pH ulike 
samfunnsom&der. Dette var en viktig 
haringsuttalelse for foreningen (og insek- 
tene), fordi foreningen forvalter kunnskapen 
om hovedparten av det biologiske mangfol- 
det. Sagt veldig kort: Biologisk mangfold, 
-det er insekter, det. Eller: Uten insektene 
stopper naturen. Eller: Dette er insektenes 
planet. 

Utgangspunktet er flott: NH skal myn- 
dighetene for fdrste gang ta biologisk mang- 
fold pH alvor, og alle arter skal i prinsippet 
sikres i levedyktige bestander, enten de er 
store eller smH, fargerike eller grii, kjente 
eller anonyme. Men har myndighetene for- 
stfitt hva de har skrevet under pH? Har de 
forstfitt at dette vil kreve betydelige bevilg- 
ninger, bAde ti1 talcsonomi, feltarbeide, ut- 
redninger og erstatninger? Hdringsuttalel- 
sene gir nemlig ingen ldfter om dkonornisk 
prioritering av dette feltet. Tvert imot under- 
strekes det at oppfdlgingen av konvensjonen 
skal skje innenfor departementenes ccordi- 
naere budsjettem! Vi f& hHpe det betyr at de 
ordinaere budsjettene blir styrket! 

En snau tredjedel av de offisielt truede 
artene i Norge er virvelldse dyr, hovedsake- 
lig insekter. Denne andelen vil komrne ti1 d 
stige, etter hvert sorn vi f& bedre kunnskap 
om artene. Fordi artene kun overlever der- 
sorn deres rniljd blir bevart, vil denne ccred- 
ningsaksjonenv bety at konkrete biotoper og 
konkrete arealer mii bevares. De mest verdi- 
fulle bdr sikres etter naturvernloven sorn 
naturreservater, men dette vil bare gjelde et 

begrenset antall omdder av nasjonal eller 
internasjonal verdi. Fra artenes synspunkt 
blir det like viktig at det tas generelle hensyn 
ti1 insektenes mangfold og biotopkrav, i all 
bruk, forbruk og forvaltning av natur. I dette 
bildet er det tre store aktdrer: 

1. Skogbruket. Ordet ccndkkelbiotoper~ er 
allerede innarbeidet for biotoper sorn er vik- 
tige for biologisk mangfold. Foreldpig fun- 
gerer dette best for sopp og lav, der vi nil har 
indikator-arter sorn forteller oss at her finnes 
en he1 crpakke~ med sjeldne arter. (For dem 
sorn vil fordype seg i dette ternaet anbefales 
heftet ccsiste Sjanse - En hhdbok om skog- 
dkologi og indikatorartem, utgitt av Natur- 
vernforbundet i Oslo og Akershus). Det er 
viktig at vi ogsH fAr gode kriterier for ndk- 
kelbiotoper for insektfaunaen. Mye tyder pH 
at ndkkelbiotoper for sopp og lav ogsH er 
verdifulle for insektenes mangfold. Vi har 



b1.a. 700 billearter sorn er avhengige av d d t  
trevirke i dike nedbrytningsstadier 

2. Jordbruket. Jeg tenker her pi3 kulturland- 
skapet og dets mosaikk. Utviklingen i dag 
gKr i retning av ensartede, homogene kultur- 
landskap, der mangfoldskapende elementer 
sorn bekker, dammer, Kkerholmer, skog- 
kruller, osv. fjernes. Vi har her felles sak 
med botanikerne: Ogsl mange av kultur- 
landskapets plantearter er truet eller sjeldne. 
Et godt eksempel for insektfaunaens ved- 
kommende er kulturlandskapets dammer. 
Disse er gjerne naeringsrike og kan vaere 
levested for et stort mangfold av insektarter. 
Noen av vAre truete oyenstikkerarter hdrer 
ti1 i slike miljer,  +fte sammen med sala- 
mandre eller andre truete elementer. Saerlig 
fiskelose dammer er viktige ccnokkelbioto- 
per>> i kulturlandskapet, da fisk virker 
beskattende p l  mange arter. Ansvaret pK 
dette feltet tilligger i forste omgang grunn- 
eierne. Men det denst& en god del informa- 
sjon, kanskje kombinert med offentlige til- 
skudd, for dette fungerer! 

3. Kommunal arealdisponering. Kommu- 
nene ccforbruker~ hele tiden natur ved at de 
legger ut arealer ti1 boligfelt, industrifelt, 
soppelplasser, osv. FK kommuner vet noe 
saerlig om hvilke lokaliteter sorn er saerlig 
viktige for lokal bevaring av biologisk 
mangfold. Men i enhver kommune vil det 
vaere visse naturtyper sorn er sjeldne, eller 
sorn har truete arter, eller sorn er saerlig arts- 
rike. Det ligger en klar utfordring her ti1 alle 
kommuner om K starte registrering av cckom- 
munale n@kkelbiotoper>>, der insektregistre- 
ringer selvsagt skal med. Hvis en kommune 
har utarbeidet et kart over slike kommunale 
nokkelbiotoper, kan denne oversikten ligge i 
bunnen ved all senere disponering av area- 
ler. Oftest finnes det alternativer nKr natur 
m l  forbrukes, og man kan da styre unna 
nokkelbiotopene. Et enda mere aktivit virke- 
middel er at kommunen kan regulere viktige 
arealer ti1 naturvernforma. Med andre ord: 
Kommunene har alle muligheter ti1 A prakti- 

sere en langsiktig arealdisponering sorn sik- 
rer lokal bevaring av biologisk rnangfold. 
Slike planer og oversikter vil utvilsomt 
komme, og vi g k  spennende tider i mote. 
Det plgAende Oslofjord-prosjektet er en for- 
loper for denne type registreringer. 

VKr uttalelse tar opp mange andre temaer, 
sorn jeg bare mA overlate ti1 leseren. Vi 
kunne forovrig ikke unnlate p l  slutten A 
pHpeke svakhetene ved biologiundervis- 
ningen i skolen, der naturkontakt, okologi og 
artskunnskap er fortrengt ti1 fordel for celle- 
biologi, fysiologi, osv. Elevene gKr i dag ut 
og kan ccalt~ om cellens indre liv og 
elektronhopp under fotosyntesen, mens de 
ikke kan de vanligste treslagene, fuglene, 
-enn si insektene! Og hvordan skal entusi- 
asme for naturens mangfold skapes n C  
mangfoldet er praktisk talt ukjent for 
elevene? 

Jeg tror vi fKr nok A gjore fremover. 

Sigmund Hdgvar 

Milleren Archiearis jwrtheniar L 
Flyr i wl~kinn t i d l i ~  ph v h n .  Laven lever 
bjrrk. Vrnlig i hela landet. 
Twning: HaIIwrd Elven. 



Rettsentomologi: 

Insekter og drapsetterforskning 
Morten Staerkeby 

denne artikkelen vil jeg gi en kort inn- 1 f~r ing  i et fagfelt innen entomologi 
som nok er temmelig ukjent for de aller 
fleste, nemlig rettsentomologi. 

For du begynner A lese artikkelen vil jeg be 
deg lese diktet aLikfunn>> av Jacob Sande 
(se tekstblokk ti1 hoyre). Diktet vil forhi- 
pentlig sette deg i den rette sinnsstemning 
som er nodvendig for A tAle innholdet av 
artikkelen. Diktet gir ogsi et ganske godt 
bilde av forritnelsesprosessen, ispedd litt 
humor. 

Denne artikkelen skal altsl ta for seg 
fagfeltet rettsentomologi. I den forbindelse 
mA vi ta for oss ternaer som de aller fleste av 
oss ikke snakker om ti1 daglig: Ded, forrAt- 
nelse og insektenes rolle i nedbrytningen av 
Atsler. 

Rettsentomologi er bruk av entomologi i 
rettens tjeneste, pA samme mite som retts- 
medisin er bruk av medisin i rettens tjeneste. 
Vi skal n i  fordype oss i noen av de proble- 
mer rettsentomologien kan hjelpe rettsvese- 
net med A bse. 

Det finnes flere grener innenfor rettsen- 
tomologien, mange som enni ikke er utnyt- 
tet ti1 sitt fulle potensiale. Den delen av 
rettsentomologien jeg her skal beskjeftige 
meg med, er den virksomhet som s0ker H 
bistA politi og rettsvesen i oppklaringen av 
alvorligere straffesaker og mistenkelige 
ddsfall. Med alvorligere straffesaker menes 
her drap, voldtekt, barnemishandling m.m. 

Det er n i  dessverre slik at mennesket er 
istand ti1 A utfore de grusomste handlinger 
mot sine medmennesker, noe v Art siviliserte 
samfunn ikke tolererer. Ti1 A bekjempe disse 
sider av menneskets natur har vi politi og 

Likfunn 
av Jacob Sande 

So fann de han Ole Johan, 
langt burte i Hkteinshagen. 

Der Iig han og rotna og brann, 
med solsteiken rett i magen. 
Og magen var gmnn og bli, 
av steinklaka gorr og slim. 

Og flugor og kvitmakk smi, 
aula i yrjande stim. 

Spyflua gmnn og feit, 
la sine egg i skinnet, 

og aekvite smhakkar  beit 
seg gangar og hol derinne. 
Ei rotte stakk tranten ut, 

-kva svarten var no og sjH? 
Ho var som ei blodgorra klut, 

med blankslimut hale p5. 

Og augo hans Ole Johan, 
var berre ei slimut glye 

som nedover kinnet rann, 
so sleip som ei slimut spye. 
Og nasa eit blodraudt sir, 
der benpipa lyste bleikt. 
For rotta ho var der i g&, 
og k seg so feit ei steik. 

Og lippa for kj0t var rein, 
og gliste med kvasse tenner, 
som illkvite stakk og skein, 

som marssol pi% frosne fenner. 
Og teven stod tjukk ikring, 

denne blaute, flytande kropp, 
og kr&a sat rundt i ring, 
og skratta med hdge hopp 

S i  tok de han Ole Johan, 
og la han pA fire @a. 

So bar dei han fire mann, 
mens W e n e  skratta og s m a .  
Mykje ta skrotten flaut vekk, 

og mykje kvarv burt som eim, 
og mykje i spyflua gjekk, 

men k i n a  kom heile heim. 



rettsvesen. Politiet skal ideelt sett finne ut 
hvem sorn har gjort noe galt og hva de har 
gjort galt, mens rettsvesenet skal finne ut om 
polititet har grunnlag for sine pistander, og 
utmae eventuell straff. 

La oss si at det har skjedd et drap. For 
politiet vil det vaxe viktig i fime ut hvem 
sorn er morderen, nir mordet skjedde og 
hvordan det skjedde. For A finne svar pb 
disse spdrsmblene kan politiet benytte en 
lang rekke forskjellige metoder. Ved hjelp av 
rettsmedisin og rettsentomologi kan man 
f.eks. finne ut nir personen ddde, og man 
kan og& si noe om ddsCsaken. 

Hva kan rettsentomologien gi svar ph? 
Rettsentomologien er beskjeftiget med 
s p d r s d  om ddstidspunkt, forflytninger av 
liket, dddsforldp, d0dstsak og knytting av 
mistenkte ti1 istedet (Catts & Goff 1992, 
Smith 1986). 

Hvorfor benytte insekter i rettsmedi- 
sinske unders@kelser? 
Det er ihvertfall tre gode grunner ti1 det 
(Catts & Goff 1992): 

1. Insekter finner sorn regel liket fdrst, sar- 
lig gjelder dette spyfluer. 

2. Leddyrfaunaen pl, i og rundt liket endres 
i en ganske forutsigbar suksesjon etterhvert 
sorn nedbrytningen pig& 

3. Det er mulig i estimere hvor lenge ned- 
brytningen har vart, dersom man vet noe om 
temperaturforholdene rundt liket i den perio- 
den deter snakk om. 

For jeg beskriver anvendelsen av rettsento- 
mologien bdr vi sette oss bedre inn i hva 
sorn skjer etter at et dyr (f.eks. mennesket) 
ddr. 

Hva skjer etter d8den? 
Hva sorn skjer etter doden har vzrt et 
s p d r s d  sorn har opptatt mennesket i lang 
tid, ihvertfall tilbake ti1 neandertalmen- 
neskets tidsepoke, muligens lenger. NH skal 
ikke jeg dvele ved de metafysiske aspekter 
ved ddden, men kun noye meg med i kon- 
statere fakta omkring legemets skjebne. 

Etter at d d e n  inntreffer begynner ned- 
brytningen av organismen umiddelbart. 
Fdrst synker kroppstemperaturen ti1 omgi- 
velsestemperaturen. Ektoparasitter (lopper 
og lus) d@r eller forlater kroppen etterhvert 
sorn temperaturen gir nedover. En av de 
fdrste store forandringene i likets konsistens 
inntreffer nir musklene stivner. Dette skyl- 
des nedbrytning av glykogen og opphopning 
av melkesyre. Stivheten bruker fem ti1 syv 
timer pb A spre seg ti1 hele kroppen, og varer 
deretter i 48-72 timer. Varigheten av d ~ d s -  
stivheten, rigor mortis, avhenger av metabo- 
lismen ti1 avdde  i ddsdyeblikket og omgi- 
velsenes temperatur. Hos babyer utvikler 
ddsstivheten seg raskere, og varer kortere. 
Etter rigor mortis fdlger det en serie med 
biokjerniske fermenteringsprosesser, der cel- 
lene brytes ned (autolyse). Dette fdrer ti1 ut- 
slipp av dike gasser slik sorn amrnoniakk 
(NH3), hydrogensulfid (H2S), karbondioksid 
(C02) og nitrogen (N2). Kroppssidene blir 
pb dette tidspunktet grdnnaktig, og kroppen 
svulmer opp. Forrbtnelsen inntreffer, og 
skyldes hovedsaklig mikroorganismers akti- 
vitet i tarmen, og senere invaderende sopper 
og bakterier. 

De aller fleste forfattere deler nedbrvt- 
ningen av organismen inn i flere stadier. 
Hvor mange stadier, og varigheten av hvert 
stadium varierer fra studium ti1 studium. 
Dette skyldes at nedbrytningen er en konti- 
nuerlig prosess, sorn stadig skifter karakter 
over tid. Det kan allikevel vaere nyttig med 
noen navn p i  de ulike tidspunkter i proses- 
sen, sarlig nir man skal snakke om temaet. 
De norske betegnelsene f0lger Mysterud 
(1992) som er basert pA Bornemizza (1957). 



Ferskt stadium 
Fra Htselet er nylig dodt ti1 begynnelsen av 
autolysen. 

Svulme- og flytestadium 
Begynnende forrAtnelse, gassdannelse, de 
forste larver dukker opp ved naturlige 
Hpninger slik sorn kjonnslpninger, anus, 
munn, nese, orer og oyne (se fig. 1). Kada- 
veret svulmer opp, og flyter litt utover. 

Gjerme- og kremstadium 
Kadavermassen har en blot, gj@rme/krernak- 
tig konsistens. Tovingelarver spiser aktivt av 
kadaveret. Larvene sprer seg utover, blir 
tallrike. 

Kitt- og ostestadium 
Fastere konsistens. Larver kravler fortsatt 
ornkring. 

TBrt reststadium 
Bein, brusk og hAr igjen, fA eller ingen to- 
vingelawer, bare biller og midd. 

De nekrofage insektene forekommer etter at 
autolysen og forrAtnelsen finner sted, av- 
hengig av hstid og hvor liket ligger. Lar- 
vene lever forst pA vresken mellom muskel- 
fibrene, da muskelfibrene fortsatt er sure 
pga. melkesyren. Etterhvert sorn muskelve- 
vet blir mindre surt begynner lamene H spise 
av muskelcellene. 

Forekomsten av insekter pA dtsler kom- 
mer i s&alte bdger. Disse bolgene har gjen- 
nom tiden blitt tolket ulikt, noe sorn ikke er 
spesielt rart, da naturen sjelden lar seg dele i 
eksakte bdser. En suksesjon kan man pAvise 
uansett, selv om det kan vrere vanskelig H 
dele suksesjonen inn i distinkte suksesjons- 
stadier. 

Megnin (1894) fant k t e  innvandrings- 
Mlger av leddyr i sine studier p l  menneske- 
lik, de Stefani (1921) fant seks innvand- 

Figur 1. Bildet viser et lik som ligger innenders, 
hvor nedbrytningen er godt i gang. Legg merke ti1 
at de naturlige kpningene (mum og nese) er angre- 
pet. Tegning: Perter B@ckrnan. 

ringsbolger, mens Rodriguez & Bass (1983) 
fant fire imvandringsbolger. 

Min gjemomgang av suksesjonen pH Atsler 
baserer seg hovedsaklig pH Bornemizza 
(1957) sine resultater fra nedbrytningen av 
marsvin i Australia. Det finnes en god del 
andre studier pA nedbrytning av dike dyr, ja 
alt fra firfisler ti1 elefanter er studert. 

Noe som er interessant med Bornemiz- 
zas studier er at han i tillegg ti1 A studere 
Atselfaunaen over tid, ogsH studerte jord- 
bunnsfaunaen under Atslene over tid. Av 
tabellen i figur 2 ser vi at det skjer en klar 
suksesjon av insekter etterhvert som de 
forskjellige nedbrytningsstadiene passerer. I 
de forste dagene er Atselfaunaen dominert av 
spyfluelarver (Calliphoridae). Etterhvert 
sorn det blir flere spyfluelarver vil predato- 
rer sorn kortvinger (Staphylinidae) og 
stumpbiller (Histeridae) komme til. Etter- 
hvert sorn dtselet torker ut vil det bli frerre 
spyfluelarver, og faunaen domineres av 
klannere (Dermestidae), klesmoll (Tineidae) 
og midd. 

Nt det gjelder jordbunnsfaunaen, er det 
interessant A se at de aller fleste leddyrene 
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under kslene vil forsvinne i de tidligere sta- 
dier av nedbrytningen, og ikke komme til- 
bake fZr det kun er skinn og bein igjen. De 
insekter i jordbunnsfaunaen sorn forblir, er 
hovedsaklig maur (Formicidae) og saksedyr 
(Dermaptera). Maurene predaterer pH lar- 
vene ti1 spyfluene og de andre insektlarvene 
sorn lever pH kselet, samt at de kan spise 
direkte av Htselet. 

Blant tovingene finner vi de insekter 
sorn nok er mest interessante fra et rettsento- 
mologisk perspektiv. Veldig mange familier 

kan pH en eller amen d t e  knyttes ti1 ksler, 
men plassen er for liten ti1 A beskrive alle 
disse detaljert her. De best kjente er nok 
kjZttfluer (Sarcophagidae), spyfluer (Calli- 
phoridae) og mZkkfluer (Muscidae). Alle 
disse tre familiene inneholder en lang rekke 
arter sorn er mer eller mindre spesialisert pH 
ksler. Spyfluene er blant de forste insekter 
sorn kommer ti1 kselet, og er dledes de vik- 
tigste insektene med hensyn p5 bestemmelse 
av det postmorteme intervall. 

Spyfluene g&, sorn alle andre insekter, 

Figur 3. a) spyflueegg som klekker; b) 1.  stadiums spyfluelawe; c) 2. stadiums spyfluelawe; d) 3. stadiums 
spyfluelawe; e) spyfluepuparium; f) spyfluepuppe (inne i puparium); g) tomt puparium 
(etter Smith 1986). 



gjennom et fast antall stadier f@r de blir 
adulte. For spyfluene betyr dette: Egg, 1. lar- 
vestadium, 2. larvestadium, 3. larvestadium 
og puppestadium (se fig. 3). Varigheten av 
hvert stadium avhenger av temperaturen. 

Bestemmelse av det postmorteme 
interval1 - PMI 
I rettsmedisinske unders~kelser Znsker man 
ofte H fime ut hvor lang tid det er siden offe- 
ret dgide, og rettsmedisinere har etterhvert 
fHtt en lang rekke metoder for H bestemme 
PMI. I de tilfeller hvor liket er ganske ferskt, 
1-2 dgign gammelt, kan man dersom man 
har data for omgivelsenes temperatur, finne 
PMI ved H mdle temperaturen pH liket, da 
temperaturen i liket synker fra 37 O C  ti1 
omgivelsestemperaturen med en ganske jevn 
rate. Man kan i tillegg obdusere liket for H 
fime ut hvor langt den interne forrHtnelsen 
har komrnet, hvilket trinn de biokjemiske 
prosessene har nHdd etc. Men flere ganger 
vil liket ha ligget sH lenge at de medisinske 
metodene ikke nytter, sarlig gjelder dette 
n k  insekter har fHtt tilgang pb liket. Nk det 
myldrer av larver vil disse produsere varme, 
slik at liket faktisk kan ha en temperatur pH 
opptil 20 O C  over omgivelsestemperaturen. 
Man kan da estimere PMI ved H bestemme 
alderen pH de eldste larvene, noe som med 
rimelig stor sikkerhet kan giZres dersom 
man vet noe om temperaturforholdene pH 
stedet der liket ble funnet. Et problem kan 
oppstA dersom man fimer 3. stadiumslarver, 
det kan jo hende at noen larver har begynt b 
migrere, for d H forpuppe seg. Man m i  da ta 
jordprgiver rundt liket for b fange opp evt. 
prepuparier og puparier, samt evt. tomme 
puparieskall. 

Har liket blitt flyttet siden d~den  
inntraff? 
Dette er et sp0rsmAl som det ofte vil vare 
interessant H fH svar pH. Det som man d se 
etter er atypiske insekter, dvs. insekter som 
under noen omstendigheter eller med svart 

hgiy sannsynlighet ikke kan pltreffes i de 
omgivelser liket ligger i. Dersom en person 
har druknet, og ikke har blitt skylt opp pb 
land eller lignende, er det meget liten sann- 
synlighet for at spyfluelarver vil finnes pH 
liket. Dersom det fimes spyfluelarver pH et 
lik funnet i vann, er det samsynlig at liket 
har blitt dumpet der. Dersom spyfluelarvene 
er levende, og det kan vises at spyfluelar- 
vene ikke overlever lenge i vann, kan man 
slutte at liket nylig har blitt dumpet. Dersom 
liket har blitt flyttet fra en terrestrisk lokali- 
tet ti1 en annen, kan jordbunnsfaunaen sam- 
menlignes med kadaverfaunaen, og graden 
av forritnelse. Jo lengre ut i forrHtnelsen, jo 
farre dyr vil det vare under liket. Dersom 
forrHtnelsen har komrnet langt, men det fort- 
satt finnes en jordbunnsfauna under liket, 
som ikke er sarlig forskjellig fra faunaen et 
stykke bort fra liket kan man slutte at liket 
trolig har blitt flyttet dit. Tilsvarende kan 
man finne ut at et kadaver nylig har ligget pH 
bakken, men har blitt fjernet derfra ved H 
studere vegetasjon og jordbumsfaunaen. 

Har mistenkte tilknytning ti1 Bstedet? 
Dette er et spgirsdl som ikke vanligvis blir 
besvart av rettsentomologer, men som i 
enkelte tilfeller kan besvares. Dersom insek- 
ter opptrer meget vanlig pH lokale steder, 
men er uvanlige eller ikke tilstede andre ste- 
der kan de pH ulik mHte vare vitne ti1 mis- 
tenktes bevegelser. Et eksempel er insekter 
som biter, stikker, eller pH annen mHte erna- 
rer seg av memesker. Dersom mistenkte har 
bittmerker eller andre merker etter insekter, 
som rned stor sikkerhet kan fZres tilbake ti1 
en lokalt vanlig art pH Hstedet, men som ikke 
er vanlig ellers er dette indisier pH at mis- 
tenkte har vart pb htedet. Insekter som 
fanges opp av biler kan bestemrnes, og der- 
som man vet noe om karakteriske insekter 
langs ulike veistrekninger, kan man muli- 
gens bestemme bilens bevegelsesmZnster, 
eller utelukke bilen fra spesielle steder. 



Eksempler fra virkeligheten gjennom plastduken. Etter noye finkjem- 
Det kan vzre klargjorende H se naermere p i  ming fant man ingen hull i plasten. 
eksempler pH anvendt rettsentomologi: Dette bet@ at det var god grunn ti1 H 

anta at likene ti1 H begynne med var helt til- 

De to myrdete haikerne (Nuorteva 1977) 

Den 21. august 1971 ble likene av to drepte 
jenter som hadde haiket oppdaget i en sand- 
grop i naerheten av byen Hyvinku i sorlige 
Finland. Klokken var omtrent 16.00. Likene 
var delvis dekket av polyetylenplast. En an- 
samling av flueegg ble innsarnlet fra hket ti1 
en av jentene, mens en fluelarve pH mellom 
4.5 og 5 mm var tilstede i det ene @yet. Fire 
dager senere, ved undersokelsen av de ned- 
k j l t e  likene ble det funnet fire fluelarver pH 
5-6 mm i oynene ti1 den s a m e  jenta, og 
fem larver 2.5-3.5 mm lange i @ynene ti1 
den andre jenta. 

En rekke swrsmil vil vzre av interesse 
for politi og rettsvesen A f i  besvart. Et meget 
sentralt sporsmbl vil vaere n k  jentene dode, 
og et annet sentralt sporsmil vil vzre n C  de 
ble gjemt i sandgropen. Disse tidspunktene 
vil vaere av avgjorende betydning nC spors- 
dl om alibi ti1 mistenkte skal avgjores. 

PA grunnlag av de entomologiske fun- 
nene kan man trekke den slutning at likene 
ihvertfall hadde ligget 4 lenge som kreves 
for at en fluelarve skal utvikle en lengde p i  
4.5-5 mm. Ved H klekke de eggene man 
fant, kunne man fastsli at utviklingen fra 
egg ti1 larve med lengde 4.5-5 mm tok Cn og 
en halv dag. Det ble konkludert med at 
likene hadde ligget der fra og med den 19. 
august, ca. to dager for funntidspunktet. Den 
mistenkte hadde alibi for den 19. august, og 
politiet lurte pH om likene kunne ha ligget 
der lenger tid, nemlig siden 14. august. For 
at noe slikt skulle stemme med de entomolo- 
giske funnene d t t e  enten likene ikke ha lig- 
get der, eller d mitte likene vaere komplett 
dekket av polyetylenduken. Ved H betrakte 
Hstedsbildene av likene kan man slutte seg 
ti1 at likene trolig var komplett dekket av 
plastduken, men at duken delvis har blitt 
fjernet av vinden senere. Et sporsmil som 
derfor oppstL er om fluene kan legge egg 

dekket av polyetylenduken. 
Resultatene av politietterforskningen, 

sammen med de entomologiske funnene 
f@rte ti1 at den mistenkte ble ddmt for mord. 

Liket i saltvannstanken (Aruzhonov 1963) 

Arutjunov rapporterte et tilfelle i Azerbaj- 
dzhan, der et delvis skjelettert og meget ned- 
brutt lik ble funnet den 5. rnai 1%2 i en salt- 
vannstank brukt ti1 brannslukning. Levende 
fluelamer ble funnet pH kroppen og i buk- 
sene, og i labforsok ble det vist at fluelar- 
vene ikke kunne overleve i saltvann. Funnet 
av levende larver fortalte at liket kun hadde 
ligget i tanken en kort stund, og at dekompo- 
neringen hadde foregHtt et annet sted. Basert 
pH alderen ti1 larvene ble det estimert at 
doden inntraff 7-10 dager tidligere. TilstA- 
else fra morderen bekreftet at offeret var 
blitt skutt 26. april (dvs 9 dager for likfun- 
net), og plassert i tanken den 4. mai. En flue- 
larve av samme art som p i  liket ble funnet i 
bilen morderen bmkte som transportmiddel. 

Den uskyldige fergeskipperen 
(Nuorteva 1977) 
En ungarsk fergeskipper ble domt ti1 livstid 
for mordet av en postmester. Den myrdete 
postmesteren ble funnet knivstukket en 
kveld i september pH fergen. Fergeskipperen 
kom pH jobb ca. kl. 18.00 pH den dagen, og 
den myrdete postmesteren ble funnet noen 
timer senere. Obduksjonen ble utfort kl. 
16.00 neste dag. Mange gule egg, og larver 
p i  1-2 mm ble funnet, og funnene ble notert 
i obduksjonsrapporten. Det ble ikke lagt 
vekt pH dette funnet i retten. Ved antatt evi- 
dens ble fergeskipperen domt ti1 fengsel p i  
livstid, ti1 tross for at han sverget pH sin 
uskyld. Wtte C senere ble saken hans gjen- 
Hpnet. I den nye rettshoringen plpekte Dr. 
Mihdlyi at ingen sarkofage fluer er aktive i . 



Ungarn etter kl. 18.00 i september. Han viste 
ogsl ti1 noen av hans egne eksperimenter 
som viste at ved 26 "C tar det 13 timer for 
de gule eggene ti1 Lucilia caesar (L.) klek- 
ker, og de av Protophormia terraenovae 
(Robinaeu-Desvoidy) klekker 14-16 timer 
etter at de er lagt. Disse dataene forer ti1 den 
konklusjonen at det var umulig for fluelarver 
pH 2 mm l ha utviklet seg i lopet av dagen 
obduksjonen fant sted. Eggene rnh ha bli lagt 
en gang dagen for, for klokken 18.00. Dr. 
Mihayis data ble verifisert, og pH basis av 
dette og annet bevismateriale ble fergeskip- 
peren loslatt fra fengselet. 

Den d ~ d e  mannen i parken 
(Nuorteva 1977) 
Den 8. juli 1973 ble de forrltnede restene av 
en mann funnet i et isolert hjorne av en park 
i Helsinki. Liket var kamuflert av noen grei- 
ner med blader, men brystet og en h h d  var 
udekket. Huden var solbrent og torr pH disse 
utildekkete ornrHdene. Tusenvis av store 
fluelarver krop over kroppen. I tillegg ble 
mange fluepuparier observert i jorden under 
hodet ti1 liket. To av kvistene, mange larver, 
puparier og jordprover ble sendt ti1 Nuorteva 
for undersokelse. En av kvistene var fra et 
rognebaertre. Bladene var torket, og mHlte 
10-12 cm i lengde. Fullvoksne rognebaerbla- 
der mller som regel fra 10-16 cm. Fra 1949 
eksisterte det data pH utviklingen av rogne- 
baerbladenes lengde over tid. Voksende bla- 
der nldde en gjennomsnittslengde pH 8.4 cm 
rundt den 20. mai, og kort tid etter nidde de 
full storrelse. PA grunnlag av bladenes 
lengde kunne man altsH datere kvistene ti1 
slutten av mai, eller begynnelsen av juni. PA 
noen av bladene ble ogsH funnet en koloni 
av moll som hadde spunnet sarnmen noen 
blader. De ble bestemt ti1 arten Yponomeuta 
malinellus Zeller, og det ble opplyst at disse 
mllene pleide l spinne samrnen bladene i 
slutten av mai, og begynnelsen av juni. 

Videre ble det observert at noen av 
pupariene samlet fra jordbunnen var ganske 
ferske (dvs. de var hvite prepuparier) og 

intakte. Pupariene ble plassert utendks for 
klekking under forhold sorn lignet pH de som 
var der liket ble funnet. Fra 12. ti1 22. juli, 
ble det avlet frem 93 adulte fluer av P. terra- 
enovae. Utviklingen fra hvite prepuparier ti1 
adulte tok derfor 14 dager (fra 8. juli ti1 22. 
juli). De eldste fluene klekket den 12. juli. 
Meterologiske data viste at larvene hadde 
utviklet seg i en kuldeperiode (16.8 "C i 
gjennomsnitt), mens det under puppestadiet 
var en ganske mye hoyere temperatur (19.4 
"C i gjennomsnitt). Fra dette ble det konklu- 
dert at fluene startet utviklingen en god 
stund for 15. juni, mest sannsynlig rundt 
begynnelsen av mlneden. Uavhengig politi- 
etterforskning viste at offeret ble knivstuk- 
ket den 2. juni. I dette tilfellet var de ento- 
mologiske data korrekte. 

Kvinnen i sengen (Nuorteva et al. 1967) 

Folgende eksempel er et tilfelle der man vet 
bHde dodstidspunkt og dodsirsak, hvor det 
kan vaere interessant H se om de entomolo- 
giske data stemmer med fakta. 

Liket av en kvinne ble funnet i sengen i 
en leilighet i Helsinki den 1. september 
1965. Doden hadde tydeligvis inntrhdt den 
10. august, siden avisene ikke var blitt tatt 
inn siden da. Dette var et tilfelle av selv- 
mord med sovemedisin. Kadaveret var del- 
vis forrHtnet og gronnaktig. Huden var los, 
og de indre organer forrltnet. Spyfluelarver 
utkom fra kroppens naturlige lpninger. 
Obduksjonen ble utfort etter nedkjoling i Cn 
dag, og fluelarvene ble samlet under obduk- 
sjonen. Larvene var i en dlrlig forfatning 
pga. nedkjolingen, bortsett fra to smb 
eksemplarer som ved romtemperatur utviklet 
de seg ti1 to smH adulte Calliphora vicina 
(Robineau-Desvoidy) den 27. september. 

Hva indikerer dette for en rettsentomolog? 
Funn av fullvoksne larver aTr C. vicina 

den 1. september indikerer at kvinnen hadde 
vart d@d i mer e m  7-8 dager, fordi eggleg- 
ging som regel finner sted to dager etter 
dodsfall, og larven bruker 5-6 dager pH l bli 



fullvoksen. Kadaveret hadde videre ligget i 
skyggen, fordi den skyggeelskende spyfluen 
C. vicina hadde lagt egg, mens de sol- 
elskende Lucilia ikke hadde lagt egg. 

Hvordan sternmer de entomologiske konklu- 
sjonen med virkeligheten? Begge konklusjo- 
nene er forsHvidt riktige, men den fdrste 
konklusjonen er av liten verdi, da d d e n  fak- 
tisk inntraff 20 dager fdr liket ble funnet. 
Estimatet av ddstidspunkt kunne trolig blitt 
bedre dersom politiet hadde samlet larver og 
puparier for liket ble nedkjdlt. Dette eksem- 
pelet understreker viktigheten av systema- 
tisk innsarnling pH Hstedet. 

Konklusjon 

Det er helt pH det rene at rettsentomologien 
kan gi viktige bidrag ti1 etterforskningen av 
alvorlige forbrytelser. Resultatene av de 
rettsentomologiske undersdkelsene avhenger 
i stor grad av gode undersdkelser p i  Hstedet. 
For best mulig resultater Wr insekter samles 
inn pH stedet, og pH en slik mHte at avl 
muliggjdres. Videre m i  det tas jordprover 
under likene, og i en viss avstand fra likene 
for 6 fange opp eventuelle tomrne puparier 
av fluer. 

I tillegg forutsettes det at man har gode 
data pH suksesjonsforldpet i de ulike geogra- 
fiske delene av landet. Det har man forel* 
pig ikke i Norge. FA systematiske studier p i  
itselnedbrytning er gjort i Norge, det eneste 
jeg fant var Mysterud (1992). Det er nok 
flere grunner ti1 at det ikke er gjort s i  mange 
itselstudier, og en av de mest naerliggende er 
nok at selv for en entomolog sH stinker det 
helt forferdelig av forritnede itsler. 
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Spinneren Philudoria potatoria 
tilhorer fortsatt norsk fauna 
Alf Bakke 

oversikten over wDe fennoskandiska 1 sviirmarnas og spinnarnas utbred- 
n ing~  (Nordstrom et al. 1961) rapporteres 
tre funn fra Norge av Philudoria potatoria 
(Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae) under 
slektsnavnet Cosmotriche. Funnene er fra 
Oslo (Esmark), Gulskogen (Sparre 
Schneider) og Nes verk, Aust-Agder 
(Aall). Det oppgis samtidig at arten ikke 
er funnet de siste 80 Hrene i Norge. 

Et eksemplar av arten ble tatt i lysfelle 
p i  Bjelland, Tromoy i Arendal, 14. juli 
1994. Det finnes ingen rapporterte funn av 
arten siden Nordstrom et al. (1961) publi- Philudoriapotatoria (L.). Eksemplar fra Bjelland, 
serte sin oversikt og det er derfor nh mer enn Trom0y i Arendal, fanget i lysfelle 14. juli 1994. 

110 k siden siste funn. 
Arten er forholdsvis stor og ioynefal- 

lende. Den er knyttet ti1 strender og kyster Litterat'': 

med fuktig mark' Den er lokalt Dan- 
Nordstrom, F, Opheim, M. & Sotavdta, O 1%1. 

mark 0g deler syd-Sverige' Det De fennoskandiska svmarnas och spinnernas 
eksem~laret som ble fanget var forholdsvis utbredning. Lunds Univ. Arssk,: N.F. Avd. 2, 57 
nyklekt og hadde neppe floyet lenge. (4): 1-87, 181 kart. 

Sparre Schneider (1882) &river i sin Schneider, J. Sparre. 1882. Oversikt over de i Nede- 
<<oversikt over de i ~~d~~~~ amt bernerkde nzs amt bemerkede Lepidoptera. Christiania 

hDidoDtem>: ccAf denne hos os overordent- Vid. Selskab Forhandl. 1882 (2): 1-129. 

l i g  sjeidne art stir et eksemplar, vistnok 
fanget ved Nres, i Aalls sarnling; selv tror Forfatterens adresse: 
jeg at have observeret et individ flyvende Alf Bakke 
om dagen ph en eng ved ccStorelven>>, uden Norsk institutt for skogforskning 
at det kunde nAes>>. Postboks 61 

Vi har registrert sommerfugl-faunaen p i  1432 As 
den s a m e  lokaliteten p i  Tromoy i 40 i r  
uten tidligere PI ha fanget arten. De sydost- 
lige kystdistriktene av syd-Norge tilhorer 
sannsynligvis den klimatiske nordgrensen 
for artens utbredelse. I slike omrider kan 
arter forsvinne av klimatiske grunner men 
trekke inn igjen nir klimaforholdene tillater 
det. 



Revisjon av UTM-koordinat 
systemet 
Jan Stenlfikk 

ruk av moderne, satellittbaserte posi- B sjoneringsystemer bar fert ti1 en 
revisjon av tidligere benyttet UTM-refe- 
ransenett. UTM-nettet slik som vi kjenner 
det, er derfor blitt endret noe. Dette kan 
skape en del praktiske problemer for 
lokalitetsangivelse og EIS-kartlegging, og 
ber diskuteres sH snart som mulig. 

For i angi en lokalitet brukes sorn kjent 
UTM-koordinater. Som regel bruker vi kart 
fra Statens Kartverk, serie M711, i mile- 
stokk 1:50.000. Koordinatene i UTM er 
basert pH et referansenett (datum) sorn ble 
grunnlagt felles for Europa like etter krigen, 
og sorn benevnes ED-50 (Europeisk datum). 
Senere teknisk utvikling rned satellittnaviga- 
sjon (GPS navigasjon) har gjort det mulig H 
finjustert referansenettet, og i dag er ED-50 
ikke lenger optimalt for moderne posisjone- 
ring. 

Et nytt referansesystem er derfor etter 
hvert tatt i bruk. Dette benevnes WSG-84 
(World Geodetic System). For ordens skyld 
b ~ r  det nevnes at betegnelsen EUREF 89 
kan pitreffes. Dette folger WGS-84, og er i 
praksis det samrne, men rned flere referanse- 
punkter i Europa. 

De nye WGS-84 koordinatene ble alle- 
rede for noen Ar siden tatt i bruk p i  nye kart 
fra Statens Kartverk. Ogsi for sjokart over- 
tok WGS-84 sorn offisielt referansesystem 
pr. 1.1.1989. Viktig er i merke at nye M7! 1 
kart har et blitt koordinatnett, mens det sorn 
kjent er sort p i  de gamle (ED-50) kartene. I 
folge telefon rned kartverket, vil det nok 
fortsatt selges ccgamle~ kart i butikkene noen 
Ar fremover, og det tar ogsH en del i r  innen 
alle kart er revidert. Pass ogsH p i  kart rned 

annen milestokk enn 1:50.000! Jeg har 
1:80.000 og 1:250.000 kart sorn har blitt 
nettverk, men sorn fortsatt har ED-50 koor- 
dinater. 

Referansesystemet sorn er brukt er selv- 
sagt angitt pA kartene (se figur neste side). I 
tillegg er det pAfort en formel p i  alle nye 
kart, sorn angi hvordan forskjell mellom 
ED-50 og WGS-84. (Eks.: Eed = Ewgs + 
81m. Det vil si WGS-84 koordinater er 81 m 
fra ED-50 koordinater i @t (East) retning. 
Tilsvarende for nord.) 

Problemet for oss blir altsi at eldre (ED- 
50) koordinater ikke lenger viser ti1 samrne 
geografiske posisjon sorn de nye WGS-84 
koordinatene. Skiftet mellom garnmelt og 
nytt system kan typisk vaere opp i 200 meter. 
EIS-rute defineringen blir selvsagt ogsH 
pivirket, da UTM-verdiene sorn angir rutens 
grense flyttes i WGS-84. Hvilke praktisk 
konsekvenser blir dette, og hva bar det sna- 
rest mulig tas stilling ti1 ? 

Hvordan defineres EIS-ruter? 
Urniddelbart virker det enklest om ED- 

50 benyttes, sorn danner grunnlaget for 
dagens EIS-rute definering. Problemet blir 
imidlertid at rutene Jigger noe forskjovet i 
forhold ti1 nye kart rned WGS-84, og en m i  
huske i ta hensyn ti1 dette for lokaliteter sorn 
er tett mot rutegrensen. 

Hvordan skal eldre og nyere UTM-koordi- 
nater angis? 

Det er meget viktig at i alle fall nyere 
koordinater defineres. Jeg foreslir rned 
<<WGSn sorn forstavelse (eks.: WGS 
NL656535). Helst bar en ogsi sette aED- 
50% p i  koordinater fra eldre kart (eks.: ED50 
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Sammenlikning av gammelt og nytt referansenett. Med <cDalisen~ som eksempel, ligger dette p5 914283 for 
ED-%nett, mens referansen er 913281 for WGD-nett. 

EKVIDISTANSE 20 METER CONTOUR INTERVAL 20 M m R S  
Tellekuw~ 1 W m hex -I-: l m m * .  
Mellomk~wBT 10 m S u p p l s m n t ~  -1- ? O m "  

Hoyde I m t e r  over glennommins s~sn*A vmm~ aaww ~ u n  sea ~ n * l  ,ne@%s k ~ I W  
mbds 8 meter under s ~ n n d l a n  Sanmm h7 M e m  M o w  S#m LOI Wmw .,.. 

GEODETISK DATUM WGS84 GEODmC DATUM WORW GEODmC SYSTEM 1984 FyGSB4J 
KONFORM SYLINDERPROJEKWN TR4NSVERSE MERWTOR PROJECTION 
l lru .,tenan hlln re+,larsra Ill WGSBI Blus Urm pnd r d r  to WOSy 

BLUE numbered llmr mdlsele me UTM gnd mne 32 

Eksempel p i  karttekst som viser geotisk system (her ED-50). Slike referanser 
skal finnes pi3 alle kart. 

NL656535). I praksis er jeg imidlertid redd fra de som sitter mer sentralt i denne proble- 
dette ikke alltid vil bli gjort. matikken, da jeg tror dette kan fH konse- 

Omleggingen ti1 nytt koordinatnett kom- kvenser for oss, og lett kan fore ti1 mye rot 
mer helt sikkert ti1 H fii konsekvenser for med lokalitetsangivelser. 
industri og vitenskap. I f.eks. oljeindustrien 
er problemene med nytt datum et aktuelt 
tema. Utvilsomt kommer diskusjonen o g l  Forfatterens adresse: 
ti1 H fortsette i biologiske miljwr. Det b%r da 
i alle fall tilstrebes H fH et ensartet system for 
de ulike fagrniljwne. 

Jeg vil svaert gjerne hore kommentarer 

Jan Stenlokk 
Hartmannsvei 33c 

0284 Oslo 



Nytt funn av Hypoponera 
punctatissima (Roger, 1859) 
(Hym., Formicidae) i Norge 
Kjell Magne Olsen 

ypoponera punctatissima er en H meget liten, gulbrun, nesten 
tddsmal maur, hvor arbeiderne kun 
blir 2,8-3 mm lange. Hunner og han- 
ner blir opp mot 3,8 mm. Arbeiderne 
har smH, nesten usynlige 0yne og ett 
enkelt, ikke skiellformet ledd i ~e t io -  " 

len (fig' Hanoen' er vingelOse' De Figur 1. Hypoponerapunctatissima (Roger); arbeider i lever hovedsaklig av andre sml led- profil. EtterCo,lingwood 1979. 
d yr* 

Arten er etter alt B d o m e  kun funnet to 
ganger tidligere i Norge, nernlig ved flere 
anledninger ved Roa, Oslo (EIS 28) i 1942 Litteratur: 
(leg. A. Strand) og ved ~ e r ~ i n d a k e n ,  Lar- 

Holgersen H. 1943. Ponera punctatissima Rog. dal, Vestfold (EIS antagelig 19'0 (leg' (Hym. Form.) funnet i Norge. Norsk ent. Tids- 
NISIUT. Kvamme) (Kvamme 1982). Funnet VI (4 0g 5): 183-186. 
fra Roa er gjort i en sagmugghaug like ved Kvamme T. 1982. Atlas of the Formicidae of Nor- 
Lysakerelva, hvor bBde arbeidere og vingete way (Hymenoptera: Aculeata). Norsk Eintomolo- 
hunner ble fanget (Holgersen 1943). Deme gisk Forening. (56 s.). Imecta Norvegiae 2. 

Skott C. 1971. Nye danske fund af myren Ponera 
habitat t~~en 'ynes A ganske karakteris- puncratissima Roger (Hym., Formicidae), Ew. 
tisk for arten, idet Skott (1971) klarte A fime ~ ~ d d ~ .  39: 44-47. 
ikke rnindre e m  seks nve danske lokaliteter 
i 1970 ved ettersoknini i ca. 25 cm dybde i 
sagmugg/bark/plankehauger. Alle skandina- FOrfatterens adresse: 
viske fum av uvingete individer er enten fra 
sagmugghauger eller drivhus, bakerier, kjel- 
lere, moller e.1. (Skott 1971). 

Ved et besok i et drivhus ved Kjellstad 
naer Drammen, Buskerud (EIS 28) ble to 
arbeidere funnet 6. 111. 1994. Stedet ble ikke 
grundig undersokt, og antagelig fimes langt 
flere i det s a m e  drivhuset, hvori det ble 
dyrket jordbrer. Maurene ble fumet under en 
ugjemomsiktig plastfolie som dekket driv- 
husets jordgolv. 

Kjell Magne Olsen 
Skarvel@kka 
4818 Fervik 



Rugende skolopender observert 
i Norge 
Kjell Magne Olsen 

Norge steter man stort sett pH to typer 1 - elkr ordener - av skolopendre. Den 
ene er de brune, flattrykte artene med 15 
beinpar i orden Lithobiomorpha. Dette er 
raske dyr som er vanskelige H fange, og 
alle utenom Bn art er i slekten Lithobius. 
Den andre er de gulaktige, lange artene 
med langt flere beinpar (opp ti1 over 80 i 
Norge) i orden Geophilomorpha. Dette er 
stort sett trege dyr fordelt p& flere slekter, 
hvorav den sterste i Norge er Geophilus 
(fig. 1). 

Det er kjent fra bAde Sverige (von Porat 
1914) og det ovrige utland at i hvert fall hos 
en del av de sistnevnte viser hunnen omsorg 
for eggene etter at disse er lagt. Det tilfellet 
som er referert i overskriften skriver seg fra 
en vegkant ved &den Bonn helt innerst i 
Bomefjorden, Frogn kornmune, Akershus. 
Her ble en hunn av arten Geophilus proxi- 
mus C.L. Koch, 1847 fumet i en liten, anta- 
gelig selvutgravet grop under en stein den 
24.VI.1994. Dyret 1A sammenkveilet i den 
lille gropen, og idet steinen ble fjernet var 
ingen egg synlige ovenfra. Dyret ble funnet 
under leting etter nettopp skolopendre og 
andre s-p (type tusenbein, skrukketroll, 
langbeiner osv.), og ble folgelig snappet med 

en bladpinsett. Som regel prover skolopend- 
rene A stikke av nAr de blir blottlagt, men 
deme viste seg svaert lite villig ti1 A fravike 
sin sammenkveilete stilling selv etter at den 
var kommet et stykke opp i luften. Jeg sA 
imidlertid at noen fA s d ,  hvite kuler ble lig- 
gende igjen i gropen, og et par ti1 drysset 
ned fra dyret da det motvillig begynte A vri 
seg litt i pinsettspissen. Eggene var ca. 0,5 
rnm i diameter, og inklusive de seks som ble 
fiksert mA det ha vaert omtrent 10 stykker i 
ukulletb. I fglge Meidell (1969), og egne 
innsamlinger, er kun hunner av arten G. 
proximus funnet i Norge, og den mA derfor 
reprodusere partenogenetisk hos oss. 

Meidell B.A. 1969. Geophilus insculptus Attems 
1895 and Geophilus proximus C. L. Koch 1847 
(Chilopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 16 
(1): 9-12. 

von Porat C.O. 1914. Ruvande myriopoder. Ent. 
Ti&. 35: 230. 

Forfatterens adresse: 
Kjell Magne Olsen 

Skarvel@Wca 
4818 F ~ r v i k  

Figur 1. Geophilus sp. (Etter C .  L. Koch.) 



Funn av gresshopper 
(Orthoptera) fra Hadeland 
(OS, EIS 28) 
Ole Lflnnve 

ppland syd (0s )  ser ut ti1 H vaem 0 dsrlig f'aonistisk undersokt, b1.a. 
ph gresshopper (Orthoptera). I f8lge Otte- 
sen (1992) e r  kun 12 gresshoppearter 
angitt for Oppland fylke ( 0  (S + N)) hvor- 
av seks er  oppgitt spesifikt for 0s. 
Flere vanlige arter ser ut ti1 A mangle i folge 
denne oversikten, f.eks. er ingen lovgress- 
hopper (Tettigoniidae) oppgitt, men ogsA 
svart utbredte arter sorn Omocestus viridu- 
lus (L.) mangler. I det folgende presenterer 
jeg funn og enkelte kornmentarer av gress- 
hopper jeg har gjort pH Hadeland - fig. 1 
(Hadeland ligger helt syd i Oppland fylke, 
og best& av Gran, Lunner og Jevnaker kom- 
muner). De fleste av funnene er gjort innen- 
for et begrenset lokalt ornrAde i vestre Lun- 
ner og enkelte tilgrensede o d d e r .  Funnene 
representerer dyr sorn enten er samlet i felt, 
vesentlig tidlig pH hosten 1994, eller fanget i 
malaisefelle i lopet av 1994. Flere av fun- 
nene er folge Ottesen (1992) nye for regio- 
nen. Ti1 bestemmelse av materialet brukte 
jeg Holst (1986) og Bellmann (1988), og 
systematikken folger disse. 

TE'ITIGONIIDAE (18vgresshopper) 
Tilh0rer underordenen Ensifera. En stor 
gruppe hvorav kun 8 er kjent fra Norge. De 
karakteriseres b1.a. ved lange tynne trAdfor- 
mede antenner sorn oftest er lengre enn 
kroppen, og hunnen har sorn regel et langt 
sabel- eller lanseformet eggleggingsror. 
Lflvgresshoppene er hovedsakelig rovdyr, 

Figur 1. Kart hvor Hadeland er markert med en 
svart prikk helt syd i Oppland fylke (0s).  

men mange er ogsA planteetere. De overvin- 
trer sorn egg. 

Decticus verrucivorus (L.) 
Flere funn er gjort i vestre Lunner. Den ser 
ut ti1 H vare svart lokal. Arten er ny for OS, 
men er tidligere angitt for ON. 

Metrioptera brachyptera (L.) 
Kun ett funn i vestre Lunner. Arten er nv for 
OS, og er heller ikke tidligere oppgitt for 
ON. 

TETRIGIDAE (torngresshopper) 

Tihorer underordenen Caelifera. Stor farni- 
lie, men kun 3 arter er kjent fra Norge. Kjen- 
netegnes ved at halsskjoldet oftest er for- 
lenget over bakkroppen. Endel arter lever av 
alger og moser. De overvintrer enten sorn 
nymfe eller voksen. 



Tetrix subulata (L.) liteter blde i vestre Lunner og ved Rands- 
FA funn p i  en fuktig gress og starrbevokst fjorden i Jevnaker. Arten er ny for OS, og er 
strand ved et tjern i Jevnaker. Arten er tidli- heller ikke tidligere oppgitt for ON. 
gere oppgitt for OS, men ikke ON. 

Gomphocerus rufus (L.) 
Tetrix undulata (Sowerby) Arten ble tatt i antall i malaisefelle. Den er 
Arten er funnet pH samrne lokalitet som T. tidligere oppgitt for OS, men ikke ON. 
subulata. Den er tidligere uspesifikt oppgitt 
for 0 (S + N) (Holst 1986). 

Kommentarer 

CATANTOPIDAE 
Tih@rer underordenen Caelifera. Denne 
familien regnes ofte ti1 Acrididae (neste 
familie). Skilles fra disse ved en utvekst 
mellom forhoftene (posternal tubercle). Kun 
to norske arter. De overvintrer som egg i 
bakken. 

Podisma pedestris (L.) 
To funn ble gjort i vestre Lunner. Arten er 
tidligere oppgitt for OS, men ikke ON. 

ACRIDIDAE (markgresshopper) 

Tihorer underordenen Caelifera. Dette er 
den starste av gresshoppefamilien med flere 
tusen arter, men i Norge er kun 13 arter 
phvist. Markgresshoppene lever fortrinnsvis 
av gress. De overvintrer som egg i bakken. 

Fem av artene i listen er helt nye for OS, og 
tre av disse er o g l  nye for 0 (S + N). I til- 
legg ti1 disse hijeg og& sangobservasjoner 
av Tettigonia viridissima (L.). Disse er gjort 
en rekke ganger i Jevnaker langs Randsfjor- 
den, samt en enkelt obse~asjon en sen varm 
kveld (7. august 1994) hoyt oppe i et bjor- 
ketre ved Oren glrd i vestre Lunner. Arten 
er i &all ny for 0 (S + N). 

Da funnene mine ikke representerer sys- 
tematiske innsamlinger vil det bare vaere 
synsing H si noe om hvor vanlige de ulike 
artene er. De representerer neppe hele arts- 
bildet i fylket, og kanskje heller ikke lokalt. 
Jeg kan tenke meg at C. biguttulus (L.) kan 
finnes her samt Pholidoptera griseoptera 
(De Geer). 

Referanser: 

Mecostethus grossus (L.) Bellmann, H. 1988. A field guide to the grasshop- 

A~~~~ ble funnet i antdl pi samme lokditet pers and crickets of Britain an Northern Europe. 
Collins, London. 213 s. T. subulata. Arten er ny for OSY 0g er Holst, K,. T. 1986. The Saltotaria (bush-crickets, 

heller ikke tidligere oppgitt for ON. crickets and grasshoppers) of Northern Europe. 
Fauna ent. scand. 16: 127 s. 

Omocestus viridulus (L.) Ottesen, P. 1992. Norges gresshopper. Norske 
Arten er bAde tatt i malaisefelle og i felt tid- insekttabeller 13: 30 s. 

lig pA hosten i vestre Lunner. Arten er ny for 
0s. 

Chorthippus brunneus (Thunberg) 
Arten ble tatt i antall i malaisefelle. Den er 
tidligere uspesifikt oppgitt for 0 (S + N) 
(Holst 1986). 

Forfatterens adresse: 
Ole L$nnve 

Postboks 186 
1344 Haslum 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt) 
Funnet i antall flere ganger pA en rekke loka- 
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Ti1 : Miljaverndepartementet 
Fra: Norsk Entomologisk Forening 
Dato: 29. august 1994 

Departementets hering 
vedrerende biologisk mangfold 
1. Merknader ti1 Milj~verndepartemen- 
tets delplan 

Generelt: 
Over halvparten av det biologiske mangfol- 
det i Norge best& av insekter. Cirka 15 000 
insektarter er registrert i landet, men man 
forventer H finne ytterligere ca. 8 000 arter. 
Mange arter er i en truet posisjon, og flere 
viktige biotoper st& i faresonen. I DNs over- 
sikt over truete arter i Norge (DN-rapport 
19924) utgjar virvellase dyr (hovedsakelig 
insekter) 30 % av artene. Mange store 
insektgrupper er imidlertid ikke vurdert i 
denne rapporten, som er av forelapig karak- 
ter. Ettersom nye grupper blir innlemmet, 
forventes det at insektenes andel pH den 
ccrde listen, vil ake. 

For A bevare truete insektarter, mi% deres 
livsrnilja bevares. Dette betyr at bevaring av 
truete insekter mH gH hHnd i hind med 
bevaring av szrskilte biotoper. I stor grad 
blir det snakk om H identifisere og sikre 
bestemte arealer. De nasjonalt og intemasjo- 
nalt viktige omrHdene b@r sikres som natur- 
reservater etter naturvernloven. Lokalt ver- 
neverdige biotoper bar i stor grad kunne 
sikres gjennom fornuftig kommunal areal- 
disponering. I tillegg er det et betydelig 
behov for v&enhet og initiativ innen jord- 
og skogbruk. 

Norge ligger langt etter sine nordiske 
naboland pA dette feltet. Vi er det eneste nor- 

diske landet som ikke har vemet noe o d d e  
med insektfaunaen som motiv. Foreningen 
har i lang tid arbeidet for H fH et gjen- 
nombrudd pH denne fronten, og samlet infor- 
masjon om truete arter og verneverdige 
lokaliteter. En del av disse registreringene 
har vzrt stattet av Miljaverndepartementet. 
Vi ser ni3 fram ti1 en konkretisering av dette 
vernearbeidet. 

Fordi mange dyre- og plantearter, inklu- 
dert insekter, ofte har sin hovedutbredelse 
utenfor landets grenser, oppst& det ofte dis- 
kusjon om vi har forvalteransvar for bestan- 
der som representerer eckantpopulasjoner>>. 
Dette sp0rsmAlet er b1.a. aktuelt for mange 
insekter som har sin nordgrense i Norge. 
Foreningen er av den klare oppfatning at vi 
skal forsdke i bevare levedyktige bestander 
av alle arter som naturlig harer hjernrne i 
Norge. Dette er p i  linje rned den vernepla- 
nen som er fremlagt for ferskvannsbldtdyr i 
Norge ((&land og akland i Fauna nr. 3, 
1992), idet mange av de foreslitte lokalite- 
tene representerer kantpopulasjoner. Disse 
kan ofte vzre saerlig interessante, bHde dko- 
logisk og genetisk. Vi er glade for at depar- 
tementet pH s. 77 sier klart at ccLivskraftige 
bestander av alle arter som naturlig hdrer 
hjemme i norsk natur, skal sikres*. 

Vi er bekymret over at oppfdlgingen av 
Biodiversitetskonvensjonen skal skje imen- 
for departementenes ccordinaere budsjetter,. 
Dette lover d t l i g  for en reel1 oppfdlging. 
Betydelige ekstramidler mH settes inn der- 



sorn man skal lykkes. For insektenes ved- 
kommende er det store hull i vAr kunnskap 
om artenes utbredelse og biotopkrav, og ti1 
og med om hvilke arter vi har. Bbde takso- 
nomi, faunistikk og okologi lider under s d  
midler og lite mannskap. Skal Biodiversi- 
tetskonvensjonen tas alvorlig, er det innen 
entomologien de storste utfordringene lig- 
ger. Hittil har det meste artsbevarende arbei- 
det i Norge vart drevet blant grupper sorn 
bare representerer smH deler av det biolo- 
giske mangfoldet (fugl, pattedyr og hoyere 
planter). Samtidig er det et svaert behov for 
informasjon, bbde blant allmenheten og 
innen forvaltningen. 

Vi forventer klare m a  og fremdriftspla- 
ner for bevaring av mangfoldet i norsk 
insektfauna. Fremdriften b@r evalueres Hrlig. 
Norsk Entomologisk Forening deltar gjerne i 
utforrningen av en politikk pH dette feltet. 

HovedmAl 1: Kunnskap og kompetanse 
om biologisk mangfold skal bygges opp og 
tas inn som en del av beslutningsgrunnla- 
get i avgj~relser som kan phvirke mang- 
foldet. 

Delmhl 1: Utnytte bedre eksisterende 
kunnskap, og frembringe ny kunnskap 

- En databank for truete arter mb opprettes 
snarest i Norge. Erfaringer fra Sverige bor 
utnyttes, slik at vi gbr direkte pH den best 
mulige losningen. Norsk Entomologisk 
Forening sitter inne med omfattende detalj- 
kunnskap om ulike arters utbredelse og 
miljokrav. Foreningens medlemmer har byg- 
get opp tildels betydelige databaser pH dette 
feltet. En databank bor kombineres med en 
referansesarnling og taksonomisk ekspertise, 
slik at man fHr et kunnskaps- og service- 
senter for truete arter og biodiversitet. 

- Det er et stort behov for videre kartlegging 
av insektartenes utbredelse og biotopkrav i 
Norge. Her trengs prosjektmidler, utdannelse 

av taksonomer og flere stillinger (se merkna- 
der ti1 Kirke-, Utdannings- og Forsknings- 
departementet). 

- Dagens kunnskap om verneverdige insekt- 
biotoper mb samles og ajourfores fortlo- 
pende. Denne informasjonen m l  giores 
kjent, b1.a. for kommunale arealplanleggere. 

DelmHl2: Sikre kompetanse i viktige 
beslutningsorganer 
Dagens ccentomologiske tomom>> i vernear- 
beidet kan skyldes dels kunnskapsmangel, 
dels at det er politisk uvant at denne dyre- 
gruppen vektlegges. Gjennom bedre infor- 
masjon og veiledning burde det vaere mulig 
b snu situasjonen, slik at det blir en utford- 
ring og et positivt element b sikre det ento- 
mologiske mangfoldet. Bbde i sentralforvalt- 
ningen og hos fylkesmennenes miljovernav- 
delinger b@r det vaere personer med entomo- 
logisk kompetanse. Det er i dag en nesten 
total mange1 pH kompetanse i beslutningsor- 
ganene nHr det gjelder landets storste dyre- 
gruppe. 

DelmAl3: @kt forsthelse i samfunnet 

Vi tror det er store muligheter for at allmen- 
heten skal fatte interesse for insektverdenen, 
og de mange interessante livsformer vi fin- 
ner der. Med kunnskap kommer interessen 
for 4 bevare. Vi ser @kt informasjon sorn en 
viktig brikke i det langsiktige vernearbeidet 
for insektfaunaen. I praksis er nok TV det 
medium sorn rekker lengst. 

HovedmAl2: Arealressursene skal dispo- 
neres slik at det biologiske mangfoldet 
sikres pH kort og lang sikt 
- Generelt: De mest verneverdige insekt- 
lokalitetene mH sikres gjennom naturvern- 
loven. Foreningen har tidligere foreslkt vern 
av GronnHsen i Alta kommune, sorn har en 
artsrik sommerfuglfauna med innslag av 
nordlige arter. Videre mb spesielle biotoper 



tas vare pA i skog og kulturlandskap, f.eks. 
urskogslignende miljwr og darnmer. I kom- 
munal arealdisponering ligger det en saerlig 
utfordring ti1 A registrere og bevare miljoer 
og lokaliteter sorn er viktige for insektfau- 
naen. Disse mA inngA i et sett av cckommu- 
nale nokkelbiotoper* for biologisk mang- 
fold. 

- Arbeidet videre mA skje pA flere plan: 

* Gjennomforing av verneplanen for Oslo- 
fjordregionen, pH en slik mke  at viktige 
insektlokaliteter blir inkludert. Noen av Nor- 
ges mest artsrike og spesielle insektlokalite- 
ter ligger i denne regionen. Dette skyldes 
kombinasjonen av et gunstig klima, kalkrik 
berggrunn, rik flora, og at mange sydlige 
arter har sin nordgrense her. Opplysninger 
om insektfaunaen imarbeides nA i vernepla- 
nen, og vi forventer at disse hensynene vur- 
deres pA lik linje rned andre vernemotiver. 

* Fylkesvise verneplaner for viktige insekt- 
lokaliteter. En kan her starte rned fersk- 
vamslokaliteter, og samordne dette rned 
eksisterende kunnskap om lokaliteter sorn er 
viktige for blotdyr og andre organismegrup- 
per. I visse fylker begynner man A fA god 
oversikt over verneverdige oyenstikkerloka- 
liteter. Dette vil vaere i trAd rned departemen- 
tets forslag (s. 75) om A ccutvikle kriterier for 
verneverdige ferskvannsbiotope~>. 

* @kt imsats pA kartlegging av verneverdige 
biotoper og lokaliteter, rned sikte p4 A utar- 
beide mest mulig fullstendige oversikter p i  
fylkesnivi. 

* Lokal, kommunevis registrering av ckom- 
munale nokkelbiotopern m.h.p. insektfau- 
naen, dvs. lokalt verneverdige omrAder sorn 
kan sikres gjennom bevisst kommunal areal- 
forvaltning. 

* Informasjon ti1 grumeiere m.v. om viktige 
insektlokaliteter i kulturlandskapet, slik at 
disse i storst mulig grad blir bevart pH 

grunneiers initiativ. Darnrner, Apne bekker, 
innslag av edellovskog, varierte kantsoner, 
slkte- og beiteenger, samt kalkrike biotoper 
er eksempler pH viktige miljoer for insekt- 
faunaen. 

* Innen skogbruket mA det bli rutine A regi- 
strere nokkelbiotoper for insektfaunaen for 
hogst. Det er viktig at informasjon p i  dette 
punktet tilflyter skogbruket etter hvert sorn 
nye forskningsresultater foreligger. V C  
kumskap pA dette feltet er raskt okende. 

* Supplering av eksisterende verneplaner: 
Verneplanen for barskog bor utvides ti1 700 
km2 produktiv skog, slik at hele variasjons- 
bredden av norske barskogsmiljwr dekkes. 

Verneplanen for edellovskog bdr vurde- 
res pA ny. Vi vet i dag at naturskogskriterier 
er viktig for mange sjeldne insekter i 
edellovskog, og mange av insektene pA den 
ccrcade listen, er edellovskogsarter. Vi anbe- 
faler en ny registrering av edell~vskogsom- 
rAder, rned naturskogskriterier i fokus. Slike 
kriterier ble ikke vektlagt i den verneplanen 
sorn er gjennomfort. Vi viser o g d  ti1 at Zoo- 
logisk Museum i Bergen utarbeidet en egen 
oversikt for Hordaland i 1975, der vernever- 
dige edellovskoger ble identifisert rned ever- 
tebrater sorn indikatorarter. Denne planen er 
ikke blitt fulgt opp. 

Vi stotter forovrig departementets onske 
om en helhetlig, landsdekkende verneplan 
for skog. 

* For A motvirke artstapet ved en eventuell 
drivhuseffekt, bor intakte vertikalgradienter 
i norsk natur sikres sorn c~Biologiske krabbe- 
felb. Et vanlig scenarium er at alle vegeta- 
sjonstyper i lopet av 100 k vil forflytte seg 
flere titalls mil nordover. Ved A vandre verti- 
kalt i bratt terreng vil vandringsbehovet for 
artene kunne nedsettes ti1 noen hundre 
meter, idet klimagradienten er skarp. Vi ber 
om at det utarbeides en landsplan for biolo- 
giske krabbefelt, sorn dekker ulike naturty- 
per. Det kan vaere gunstig A kombinere dette 
rned bevaring av naturmiljoet langs visse 



vassdrag. Gode rikspolitiske retningslinjer 
for bevaring av vassdragsnatur er et skritt pA 
veien. 

HovedmSll3: Biologiske ressurser skal 
nyttes og forvaltes slik at det biologiske 
mangfoldet opprettholdes pH kort og lang 
sikt 

- Det forebyggende arbeidet, som hindrer at 
vi <<produseren> flere truete arter, er like vik- 
tig som ctndsarbeideb rned de truete artene. 
For insektenes vedkommende mH vi vaere 
b & n e  overfor prosesser som forringer vik- 
tige l ivsmil j~r .  Bestemte biotoper bar gene- 
relt skines i skogbruk, jordbruk, og i kom- 
munal arealdisponering. Man m i  skaffe 
hjemler som gjar det mulig rned en konse- 
kvent politikk pH dette feltet, og vurdere 
behovet for nye hjemler i naturvernloven, 
skogbruksloven, og plan- og bygningsloven. 
Man b$r bruke betegnelsen ccnakkelbioto- 
per>> for slike milj$er. Dette begrepet er alle- 
rede langt pH vei innarbeidet i Sverige. En 
b@r konsultere de siste svenske lovendringer 
og forskrifter sorn har ti1 hensikt H sikre nak- 
kelboiotoper. PA samme mAte som i den 
norske fornrninneloven, der en automatikk 
imtrer nAr et fornminne blir pHvist, mA det 
bli en automatikk som gjelder nAr inngrep 
planlegges eller pAgHr i truete arters bioto- 
per. Skotjernfjell-saken viser at en slik auto- 
matikk mangler i Norge. 

- Vi konstaterer rned glede at departementet 
gHr inn for A utarbeide forvaltningsplaner for 
truete invertebrater (s. 77). Norsk Entomolo- 
gisk Forening deltar gjerne rned momenter i 
dette arbeidet. Punktet ovenfor dekker en del 
av de langsiktige strategiene som vi mener 
er viktig. Et annet moment er langsiktig for- 
valtning og eventuell skjatsel av konkrete 

. lokaliteter. 

- Et konkret eksempel p l  langsiktig forvalt- 
ning er opprettholdelse av gamle og hule 
eiketraer i landskapet. Mange truete insektar- 

ter lever inne i slike traer, og mA ha en viss 
tetthet av abiotoper>>, dvs. gamle traer i land- 
skapet. Man mH og.4 sarge for at det foregh 
en jevn nyproduksjon av gamle eiketraer som 
holder tritt rned avdaingen. En rekke fore- 
komster av slike eiker er registrert i Oslo- 
o d d e t ,  men intet er gjort for H bevare dem. 
En del lokaliteter er visstnok nylig delagt. 

Hovedmll4: Forurensende og forstyr- 
rende aktiviteter skal ikke forringe det 
biologiske mangfoldet 
- Dette punktet gjelder i saerdeleshet vann- 
insekter knyttet ti1 damrner og bekker. I kul- 
turlandskapet er forurensning og overgjds- 
ling i vannbiotoper et betydelig problem. I 
Danmark har man nylig fHtt regler for hvor 
naer man kan playe mot bekker. Det gjenstAr 
betydelige utfordringer i norsk kulturland- 
skap nHr det gjelder H redde, og gjenskape 
biologisk mangfold i dammer og bekker. 
Her mA det settes inn mere effektive virke- 
rnidler, og bedre kontroll, enn det vi har i 
dag. Insektfaunaen kan ofte brukes som 
indikatorer pH vannkvalitet og biodiversitet. 
Disse hensynene sammenfaller rned anskene 
om A bevare kulturlandskapets kvaliteter 
ogsl ut fra en estetisk og friluftsmessig 
vinkling. @kt grad av mosaikk, @kt biodiver- 
sitet, og @kt naturopplevelse harer tett sam- 
men. 

- Begrepet anaturens dlegrenser>> m i  defi- 
neres strengt. Det er selvsagt ikke aksepta- 
belt A utrydde arter, selv ikke regionalt. Men 
det b$r heller ikke vaere akseptabelt av vi 
produserer nye truete arter. Dette stiller store 
krav ti1 mange sektorer i sarnfunnet. 

2. Merknader ti1 Landbruksdeparte- 
mentets delplan 
- Planen inneholder mange gode intensjoner 
og innevarsler en helt ny politikk der biolo- 
gisk mangfold skal stH sentralt. Vi merker 
oss saerlig at nakkelbiotoper i skogbruket 
skal registreres, og at man her skal begrense 



eller avstA fra inngrep. Skotjernfjell-saken 
viste imidlertid at vi mangler klare hjernler 
for H fH ti1 en slik praksis. Vi tviler ogsd pH at 
nokkelbiotoper vil bli reddet pH en systerna- 
tisk mHte uten en betydelig opprustning i 
skogbruket, bHde pH informasjon, registrer- 
ing og kontroll. Vi kan ikke satse pB at dette 
vil fungere ccav seg selv,. Registrering av 
nokkelbiotoper mH skje av faglig kvalifisert 
personell, og kontrollen mA vare streng. 

OmrHdene m& vaere store nok og mange 
nok ti1 H sikre langsiktig overlevelse av 
artene. Igjen vil det vare mye d hente fra 
svenske erfaringer, bMe vedrorende infor- 
masjon, registreringer, kontroll og lovhjem- 
ler. 

- Tilskudd ti1 drift i bratt og vanskelig ter- 
reng bor fjernes, og midlene brukes ti1 H 
fremme biodiversitet gjennom etablering av 
gode nokkelbiotoper. 

3. Merknader ti1 Kirke-, Utdannings- og 
Forskningsdepartementets delplan 
- Forskningen pH truete insekter og deres 
biotoper m i  styrkes kraftig, helst gjennom 
egne prosjekter. 

- Utdannelsen av entomologer m& okes, slik 
at vi nasjonalt er i stand ti1 d forvalte det 
betydelige artsmangfoldet innen insekter 
(ca. 23 000 arter). 

- Vi mil utdanne en rekke nye taksonomer, 
som er i stand ti1 B bestemme og registrere 
norske insektgrupper. Bare deler av norsk 
insektfauna kan i dag artsbestemmes av 
norske entomologer. Blant annet i store deler 
av gruppene Hrevinger og tovinger (med 
flere tusen arter i hver), finnes ikke norske 
eksperter. Flere stillinger i entomologisk tak- 
sonomi og systematikk md opprettes, b1.a. 
ved v h e  zoologiske museer i alle deler av 
landet. Deae er et helt ndvendig loft for PI 
klare i hhdtere og forvalte mangfoldet i v k  
st6rste dyregruppe. Selv med en betydelig 
innsats fra ctamat@rer>> er vi idag sterkt 

underbemannet i forhold ti1 de kunn- 
skapskrav sorn nH stilles pB dette feltet. Ogsfi 
museenes samlinger m& gis betydelig hoyere 
prioritet, idet disse representerer selve doku- 
mentasjonen av naturarven. Klarer ikke vi H 
vise vei, i et nordlig land med et begrenset 
artsantall, vil vi gi et signal om hHpl0shet ti1 
sydligere land, som har et mangedobbelt 
artsantall H forholde seg til. 

- Det mH legges opp ti1 metodikk for lang- 
siktig overvdking av artsmangfoldet i norsk 
insektfauna. Dette bor skje i dike biotoper, 
f.eks. i ferskvann og i urskog. 

- Forskningsprogrammet om biologisk 
mangfold mi3 utvides i rom og tid, og legge 
stor vekt pd mangfoldet innen insektfaunaen. 
Klare oppgaver ligger p i  forvaltnings- og 
vernesiden b1.a. i barskog, edellovskog og 
ferskvann. 

- Biologiundemisningen i skoleverket mH i 
storre grad vektlegge okologi, artskunnskap 
og laering i naturen. I dag er undervisningen 
altfor sterkt rettet mot cellebiologi, fysio- 
logi, osv. Dagens biologiundervisning i den 
videregHende skolen er egnet ti1 H frata 
elevene naturgleden. Dette demper det 
naturvernengasjementet og den entusiasmen 
som er ndvendig for H oppfylle konvensjo- 
nen om biologisk mangfold. 

Sigmund Hdgvar 
Formann 



Arsmelding for Norsk Entomologisk Forening 
7.12.1993 - 8.12.1994 

I perioden har foreningen hatt f~lgende personer i ombud: 

Styret: 
Formann Professor Sigmund Hbgvar, As 
Nestformann Professor Johan Andersen, Troms0 
Sekretar Cand.philo1. 0istein Berg, Asker 
Kasserer Forsker Preben Ottesen, Oslo 
Styremedlemmer Dr.phi1. Arne Fjellberg, Tj0me 

Cand.scient. Jan Arne Stenlqkk, Oslo 
Konsulent Torstein Kvamme, As 

Redaksjonen av Fauna norvegica Ser. B: 
Redakt0r F0rstekonservator John 0. Solem, Trondheim 

Medlemmer av Forsker Reidar Mehl, Oslo 
redaksjonskomiteen Fmrstekonservator Arne Nilssen, Troms0 

Professor Ole A. Sather, Bergen 

RedaktBrer av Insecta Norvegiae: 
F0rstekonservator Lita Greve Jensen, 
Bergen 
Forsteamanuensis Trond Andersen, Bergen 

Distributer Adm.dir. Jac. Fjelddalen, As 
Revisor Professor Ragnhild Sundby, As 
Valgkomite Professor Johan Andersen, Troms0 

Forsker Reidar Mehl, Oslo 

Norsk medlem i radet i The Scandinavian Society of Entomology 
som utgir Ent. Scand.: 

Professor Lauritz Sbmme, Oslo 

Kontaktmann vedr. norske insektnavn: 
Forskningssjef Trond Hofsvang, As 

Redaksjonen av Insekt-Nytt: 
Redakt0r Cand.mag. Ole J. Lannve, Barum 

Medlemmer av Cand.scient. Espen Bergsmark, Drammen 
redaksjonskomiteen Cand.scient. Jan Arne Stenlmkk, Oslo 

Cand.philo1. 0istein Berg, Asker 
Fotograf Devegg Ruud, Drammen 

Verneutvalgets medlemmer: 
Professor Sigmund HBgvar, As (formann) 
F0rsteamanuensis Trond Andersen, Bergen 
Konsulent Torstein Kvamme, As 
Cand.scient. Fred Midtgaard, As 
Lektor Tore R. Nielsen, Sandnes 
FDrsteamanuensis Torstein Solhmy, Bergen 
Larer Leif Aarvik, As 



NEFs datautvalg: 
Dr.scient. Yngvar Berg, Drammen 
Cand.scient. Lars Ove Hansen, Oslo 
Konsulent Torstein Kvamme, As 
Forstelektor Bjarne Meidell, Bergen 
Forsker Preben Ottesen, Oslo 
Kontorsjef Dagfinn Refseth, Trondheim 

Styret for NEFs fond: 
Forstekonservator Lita Greve Jensen, 
Bergen 
Professor Arne Semb-Johansson, Oslo 
Farstekonservator John 0. Solem, Trondheim 

Medlemstall pr. 29.11.1994: 380 

Styremater: Det har vart holdt 3 styremater. 

MBter/ekskursjoner arrangert av hovedforeningen: 

7.12.1993 Arsmmte . 
John 0. Solem: Kan subfossile insektrester fra 
Nord- og Midt-Norge kaste nytt lys over 
ferskvannsfaunaens innvandring i Norge? 

13.4.1994 Vbrmate . 
Lars Ove Hansen: Insekter m.v. i Mexico. 

21.-23.5.1994 NEFs pinseekskursjon ti1 Dalen i Telemark. 

15.11.1994 Feiring av foreningens 90-brs jubileum pb Cafe 
Engebret, som i visse perioder var 
foreningens stamkafe i pionertiden. 

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

Arsmgtet vedtok d ta i mot tilbudet fra NINA om & overta 
utgivelsen av Fauna norvegica Serie B. Dette har fungert bra. 
Ny sentralredaktor etter Edvard K. Barth er Kjetil Bevanger. 

Insekt-Nytt: 
Argang 18 hefte 3/4 utkom februar 1994 
Argang 19 hefte 1 utkom mai 1994 
Argang 19 hefte 2 utkom oktober 1994 
Argang 19 hefte 3 utkom november 1994 
Argang 19 hefte 4 e% noe forsinket. 





Regnskap for Norsk Entomologisk Forening 
5/11-1993 - 17/11-1994 

A. Postgirokonto 0806 5 44 09 20 

Medlemskontingenter 
Salg av særtrykk, publikasjoner, kart mm. 
Annet salg 
Renter 1993 
Driftsstme fra Miijovemdepartementet 

Insekt-Nyit 
Annonser 
Separate abonnement 
Trykking (2-93,314-93, 1-94,2-94,3-94 + 4 omslag) 
Bladporto & Eimerker 
Rekvisita (bok) 

Publikasjoner 
"Norske insektfamilier ..", innkjøpt for salg 

Porto, medlemsutsendelser og brev 
Porto til distributøren 
Gebyrer til bank & postgiro 
Rekvisita (kopiering, konvolutter, disketter mm.) 
Gave til Finlands Entomologiske Forening, jubileum 
Postboksleie og postgirokontroll 
Underskudd ved NEF's årsmøte 1993 
Utlegg for NEF's fond: Stipend 1994 

På postgiro ved regnskapsårets start (511 1-93) 29.004,05 
På postgiro ved regnskapsårets slutt (l711 1-94) 46.973,54 

Hovedsum 114.219,63 114.2 19,63 

Inn 
42.619,17 
11.322.50 

147,oo 
1.076,9 1 

20.000,00 



B. Distributeren 

Fra kassereren, NEF 

Porto ved salg av trykksaker 
Porto ved korrespondanse, trykksaker etc. 

Sum 

Beholdning av frimerker 1911 1-93 
Beholdning av frimerker 1/12-1994 

Inn 
2.000.00 

Hovedsum 2.030,70 2.030,70 

C. Fondet for Norsk Entomologisk Forening 

DnB konto nr. 5361.60.15989 

Pi konto 511 1-1993 59.419,31 
Renter 111 - 1711 1-1993 2.423,81 
Gebyr ved oppsigelse av kontoen -50,OO 

Overf0rt Norsk Statsobligasjonsfond 1711 1-1993 61.793,32 

Norsk Statsobligasjonsfond, konto nr. 8601.12.73612, kunde nr. 0061.60.15989 

Antall andeler Kurs Belrap 
Innkommet fra DnB konto 5361.60.15989, 1811 1-93 519,8378 118,87 61.793,12 
Avkastning 1993, bokfort 1\1-94 42.2025 110,49 4.662,95 
Gave fra Entomologisk klubb Bergen, 112-94 2,2405 11 1,58 250,OO 

Beholdning 2511 1-1994 ' 564,2808 98,54 55.604,23 

Oslo, 30.11.1994 Revidert, As 4, / J .  q f /  

PAW Ohk 2LfcI ol iLka 
Preben Ottesen Rakhild Sundby 

(kasserer) (revisor) 

' Ener anbefaling fra NEF's fondsstyre ble fondet i november 1993 overfon ti1 Norsk Statsobligasjonsfond. 
Dette fondet hadde gin meget hoy avkastning i 1993. Statsobligasjoner har sunket svzrt mye i verdi i lopet 
av 1994 som folge av svingninger i rentemarkedet. Beholdningen ti1 en hver tid regnes ut ved ?I gange 
antall andeler med dagskursen. 

-. - - -- -- - . 



REFERAT FRA STYREMOTE I NEF 
29.8.94 

- Det feires 90-irsjubileum p i  CafC Enge- 
bret i Oslo tirsdag 15. november. Annonse- 
res i Insekt-Nytt 2/94. Begrenset plass. 

- Arsmote avholdes 8. desember kl. 19.00. 
Det m i  ordnes med rom og foredragsholder. 

- Naturvemiret 1995. Vi b@r benytte sjansen 
ti1 i markedsfGre oss. Temanummer av 
Insekt-Nytt? 

- Foreningens fond: Det er kommet inn Cn 
soknad. Denne er p i  kr 1.000,- fra Teje 
Jonassen, Sjernaroy. Soknaden ble innvilget. 

- Insecta Norvegiae: LEPARB forventes b 
publisere sitt f@rste hefte, plikkart over som- 
merfugler, i 1994. 

- Norske Insekttabeller: Det er et sterkt 
@nske i f2 utgitt flere. 

- NINA krever kr 20,- ekstra pr. medlem for 
i utgi Fauna norvegica. Saken taes opp pb 
brsmgtet. 

- Skal foreningen selge utstyr (niler etc.)? 
Jan Arne StenlGkk setter i gang dette. 
Annonseres i Insekt-Nytt. 

- Foreningens verneutvalg har sendt svar ti1 
Miljoverndepartementet pb horing om biolo- 
gisk mangfold. 

@stein Berg 
sekreter 

Arsmotet ble avholdt i Biologibygget, Uni- 
versitetet i Oslo. 17 medlemmer deltok. 

1.  ~ r s m e l d i n ~ .  Arsmelding ble utdelt p i  
m@tet og godkjent etter utbytting av enkelte 
navn. Korrigert versjon trykkes i Insekt- 
Nytt. 

2. Regnskap. Regnskap ble utdelt pb motet 
og godkjent. Vil bli trykket i Insekt-Nytt. 

3. Kontingentheving ti1 kr 150,-. Vedtatt 
med 16 mot 1 stemme under forutsetning av 
at foreningen f i r  en tilfredstillende begrun- 
nelse fra NINA f@r vi betaler. Det ble rettet 
kritikk mot NINA fordi kravet om @kt 
bidrag korn kort tid etter overtagelsen. 
Kontingenten for juniorer i 1995 blir kr 75,-. 

4. Valg. I tillegg ti1 kandidatene foreslbtt i 
innkallingen ble Morten Falck foreslbtt som 
nytt styremedlem. Styret bestir av: For- 
mann: Sigmund Higvar; nestformann: Johan 
Andersen; sekretaer: Jan Arne StenlQkk; sty- 
remedlemmer: Arne Fjellberg og Morten 
Falck; valgkomitCrnedlemmer: Alf Bakke og 
Reidar Mehl; redaktor av Insekt-Nytt: Ole 
LGnnve og revisor: Ragnhild Sundby. 

5. Eventuelt. Det ble etterlyst en orientering 
om arbeidet med norske insektnavn. Etter- 
sorn dette foregir i regi av Norsk Zoologisk 
Forening, og vbr kontaktmann - Lars Ove 
Hansen - ikke var tilstede p i  motet, lot det 
seg ikke gjore. 

6. Foredrag ved Kaare Aagaard (NINA): 
Entomologiske aktiviteter innen Norsk Insti- 
tutt for naturforskning. 

@stein Berg 
sekreter 



Rettledning for bidragsytere: 
&uskripter mH vcere feilfrie, men enkelte over- 
strykninger og rettelser godkjennes sHfremt de er 
tydelige. Bade maskin- og hbdskrevne artikler god- 
tas. Redaksjonen benytter databehandling i det 
redaksjonelle arbeidet, og vi oppfordrer skribenter 
ti1 sende inn manuskripter pi% disketter, Macintosh- 
eller IBM-kompatible, hvis dette er mulig. Send i 
alle tilfeller med en utskrift av artikkelen. 

Insekt-Nytts populcewitenskapelige hoved- 
artikler struktureres som fslger 1) Overskrift; 2) 
Forfatteren(e)s navn; 3) Artikkelen, gjeme innledet 
med en kort tekst som fanger leserens oppmerksom- 
het og som trykkes med halvfete typer. Splitt hoved- 
teksten opp med mellomtitler. Bruk populaae mel- 
lomtitler, f. eks. aFra malurt ti1 tusenfryd* istedenfor 
<Nceringsplantem; 4) Evt. takk ti1 medhjelpere; 5) 
Litteraturliste; 6) Forfatteren(e)s adresse(r); 7) Bil- 
kdtekster og 8) Evt. tabelkr. 

Alle disse punktene kan fslge rett etter hver- 
andre i manus. Latinske navn understrekes. Send 
bare ett eksemplar av manus. Bruk fomvrig tidligere 
nummer av Insekt-Nytt som eksempel. 

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 H 
legge ved fotografier og tegninger. Insekt-Nytt settes 
opp i A4-format. Tegninger, figurer og tabeller b r  
derfor innleveres ferdige ti1 & klistres inn i bladet, 
tilpasset 8,9 cm bredde for bn spalte, eller 18,4 cm 
over to spalter. Dette vil spare redaksjonen for W e  
tid og penger, men vi kan forminske dersom det er 
umulig H levere de ~nskede formater. Fotografier 
innleveres uavhengig av spaltebeddene, men send 
ikke svartmvit fotogmIier som er vesentlig mindre 
e m  den planlagte stBrrelsen i bladet. Farge-dias kan 
innleveres, men svartlhvitt bilder gir best kvalitet. 
Store tabeller b9,r innleveres ferdige ti1 trykk (altd 
som illustrasjoner). 

Korrektur. Forfattere av s w r e  artikler vil fH til- 
sendt en utskrift for retting av trykkfeil. Den mH sen- 
des tilbake ti1 redaksjonen senest et par dager etter at 
man mottar den. Store endringer i manuskriptet god- 
tas ikke. Korrektur av smH artikler og notiser foretas 
av redaksjonen. 
Forrattere av stBrre artikler vil fi9 tilsendt 5 eksem- 
plmr av Madet. 

Norsk Entomo~o~isk Fomning 
Postboks 376, 1371 Asker. 
Postgiro: 0806 5440920, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo. 

Styret: 
Formann: Sigmund Hilgvar, Postboks 5014.1432 As-NLH (64 94 84 51). 
Nestformann: Johan Andersen, Universitetet i Tromw, Institutt for Biologi og Geologi. Drarnsveien 201, 

9037 Tromsci (77 64 43 85). 
Sekretm: Oistein Berg, Bhtadveien 73,1370 Asker (66 90 41 17). 
Kasserer: Preben Ottesen, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo (22 55 48 46). 
Styremedlemmer: Jan A. Stenlskk, Sollerudveien 2A, 0283 Oslo (22 73 23 13); Arne Fjellberg. Gonvei- 
en 38,3145 Tjsme (33 39 17 24); Torstein Kvamme, NISK, H~gskdeveien 12,1432 As (64 94 % 93). 
Distributer (Salg av trykksaker fra NEF): Jac. Fjelddalen, Statens plantevem, Fellesbygget, 1432 As. 

Kontaktpersoner for de forslqjellige inseMgrup r: F Tcger: Sigmund HHgvar, Postboks 5014, 1432 s-NLH (64 94 84 51). Bladlus: Christian Stenseth, 
Statens plantevern, Fellesbygget, 1432 As (64 94 92 93). Sommerfugkr: Lars Ove Hansen, Sparavollen 
23.3021 Drammen (32 83 56 40). Tovinger: Tore R. Nielsen. Sandvedhagen 8,4300 Sandnes (51 66 77 
67). Biller: Torstein Kvamme. NISK, H~gskoleveien 12, 1432 b;s (64 % 93). Arevinger: Fred Midt- 
gaard. Parallellen 19A. 1430 As (64 94 23 57). Oyensfikkere: Hans Olsvik, 6598 Foldfjorden (71 64 52 
94). Andre grupper/generelk sp#rsmdl: Oistein Berg. Bhtadveien 73,1370 Asker (66 90 41 17). 

LokdforeningerIkontaktpersoner i NEF: 
Trams( entornologiskc RJubb, vlArne Nilssen. Tmmw museum, WOO Troms0. 
NEFIT#ndelugsgruppa. v1Oddvar Hanssen, NINA, 7004 Trondheim. 
Entomologisk Klubb, c/o Entomologisk seksjon, Zool. Institutt-Zool. Museum, Univ. i Bergen, 

Muskplass 3,5007 Bergen Univ. 
Jmen entomologklubb, v1Ommund Bakkevold. Asperholmen 1,4300 Sandnes. 
L m i k  Imekt Klubb, vIStig Otto Hansen, Gamle Stavernsvei 28,3250 Larvik 
Dr~~ensluget/NEF, vNngvar Berg. Gdbeinsletta 13,3030 Drammen. 
NumeM Insektregistrering, vlBj0rn A. Sagvolden, Postboks 33.3626 Rollag. 
NEF avd. Oslo & Akershus, v/Preben Ottesen, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo. 
@stfold entomologiske forening, vflhor Jan Olsen, Postboks 1062 Valaskjold, 1701 Sarpsborg. 



DET GLOBALE FLYSELSKAP 

Siden 1923 har vi transportert passasjerer og frakt over hele 
verden. 
Fra Oslo (Fornebu), Tromse og Kirkenes bringer vlre kornfor- 
table rutefly deg via Moskva ti1 over 100 land over hele verden: 
ASIA: Japan, Nord-Korea, S@r-Korea, Mongolia, Kina, Hong Kong, Vietnam, IAOS. Cambodia. 
Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka. Maldivenc. 
Pakistan. 

OCEANIA: Australia. 

MIDT-0STEN: Tyrkia, Kypros, Libanon, Syria, Jordan, Israel, Irak, Iran, Bahrain, Forcntc 
Arabiske Emirater, Jemen. 

AFRIKA: Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt, Kapp Verde, Senegal, Guinea (Rcp.), Sicrri 
Leone, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroon, Kongo. Burundi, Rwanda. 
Uganda, Etiopia, Djibouti, Kenya, Tanzania, Mopmbique*, Zambia, Angola, Sr-Afrika. 
Madagaskar. 

AMERIKA: Canada, USA, Mexico, Bahamas*, Guatemala*, Honduras*, El Salvador*. 
Nicaragua, Cmta Rica*, Panamil, Cuba, Jamaica, Venezuela*, Peru, Bolivia*, Chile. Br~sil, 
Uruguay, Argentina. 
* =off-line destinasjon. 

Hvor skal du ? 

Dronning Mauds gt. 11 
0250 Oslo 
Tlf 22 83 44 47 
Fax 22 83 44 48 

- Ingen sldr vdr erfaring 

AEROFLOT 
Ruulur 

International &lfn.# 


