
Velkommen til NEFs sommertreff, 23-25.juni 2017 

I Høyheimsvik, Luster kommune, Sogn og Fjordane 

 
                                                                               Mørkridsdalen landskapsvernområde Foto: Eldrid Nedrelo  

 

NEFs sommersamling er denne gangen lagt til Fortunsdalen i Luster kommune helt innerst i 

Sognefjorden. Her finner du store områder av gammel edelløvskog, men også 

naturbeitemarker, rasmarker og vassdragsnatur omkranset av høye fjell. Sogn og Fjordane 

er generelt lite undersøkt og Fortunsdalen med sitt varme klima og variert er natur kan by på 

mange spennende oppdagelser. Det blir innkvartering på Nes gard i Høyheimsvik.  

 

Om naturområdene:  

En biltur unna overnattingsstedet finner vi områdene vi skal kartlegge: 

Fortunsdalen ligger ved foten av Jotunheimen nasjonalpark. Dalen slynger seg innover 

mellom høye fjell. Her ligger det mange fine gardsbruk i god drift. Det er naturbeitemarker og 

den gamle edelløvskogen er kjent for å huse en rekke sjeldne karplanter og lav. Dalen har et 

østlig element med tørt og kontinentalt klima. Det er gjort lite insektsregistering her tidligere.   

Mørkridsdalen ligger inngangen til Breheimen nasjonalpark. Omtales som en av de fineste 

dalene på Vestlandet. Den er kjent for sin vakre og ville natur med fossende elver og frodige 

lier. I 2009 ble Mørkridsdalen vernet som landskapsvernområde. Området er sterkt preget av 

tradisjonell landbruksdrift med gamle stølsvoller. Det går fortsatt beitedyr i det gamle 

kulturlandlandskapet. Vi finner naturbeitemark med slåtteng, høstingsskog av alm, gammel 

furuskog, rasmarker og vakker vassdragsnatur. Berggrunnen er god med fyllitt som gir et 

godt artsmangfold i karplantefloraen. Mørkridsdalen er fuktigere enn Fortunsdalen. Det er 

gjort lite insektsregistering her tidligere.   

 

 

 

 

http://www.fortunsdalen.no/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Breheimen/Verneomrade/Morkridsdalen-LVO/


Mat og overnatting:  

Vi skal holde til på idylliske Nes gard i Høyheimsvik. Gjestegården har fått veldig gode 

anmeldelser og er riktig flott innredet. Det blir forholdsvis dobbeltrom, bare de med gode 

grunner kan få enkeltrom. Vi får egen stue til å boltre oss med luper, bestemmelseslitteratur 

og sitte å prate. Det er internett og kjæledyr er tillatt.  

Alle måltider er inkludert. Det blir servert tradisjonsrik gårdsmat. Det blir servert middag 

fredag og lørdag kl.19.00. Vi smører matpakke til lunsj ved frokosten. Gi beskjed om 

eventuelle allergier eller spesielle dietter.  

 

Reise og transport: 

Nes Gard ligger ved riksvei 55, som går mellom Sogndal og Sognefjellet. Vi oppfordrer til 

samkjøring og er behjelpelige med å planlegge transport utover dette. Det er mulighet til å 

komme hit med offentlig transport fra Oslo, Bergen og Lillehammer til Sogndal. For de som 

reiser kollektivt vil vi organisere henting i Sogndal. Les utfyllende informasjon om veien dit 

her.  

 

Deltageravgift: 

Påmeldingsavgiften er satt til kr 500. For de som vil bo i telt, er det plass til 4 telt ute på 

gresset og betaler kr 250. Faktura blir sendt når påmeldingsfristen har gått ut. Dere må også 

betale for egen skyss. Utover dette dekker NEF kost og losji. Påmelding innen 01.mars til 

Helene Lind Jensen. Gi umiddelbar beskjed om dere melder dere av treffet. Vi tar sikte på å 

gjennomføre samlingen uansett værforhold. Det er plass til 30 deltagere.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Bergen insektklubb v/ Sylvelin Tellnes  

Sabima v/ Helene Lind Jensen  

 

 

Ta kontakt med Helene Lind Jensen for påmelding og spørsmål. 

E-post: helene.jensen@sabima.no. Telefon 93205982  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nesgard.no/
http://www.nesgard.no/veien-hit/
mailto:helene.jensen@sabima.no

