Felles kartleggingssamling på Nordmøre,
19.–22.august 2021
Bli med på et kunnskapsløft for naturen på Nordmøre! Sabima, Risken sopp- og
nyttevekstforening, Trondheim sopp- og nyttevekstforening, Norsk Botanisk Forening
Trøndelagsavdelinga, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening
ønsker velkommen til felles kartleggingssamling på Nordmøre.
Fellesturene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen
for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. Få et lærerik og inspirerende møte med
naturinteresserte fra andre foreninger!
På kartleggingssamlingen er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs
vassdrag, artsbestemmer inne med feltbøker og stereolupe/mikroskop, rapporterer i
Artsobservasjoner, hører på foredrag og får et lærerikt og inspirerende møte med
naturinteresserte fra andre foreninger!
Samlingen er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter,
nybegynnere og erfarne kartleggere.

Øverst og nederst til venstre: Gammel setervoll ved Foldsjøen, Rindal. Foto: Anders Røystrand. Nederst til
høyre: Almekullsopp Hypoxylon vogesiacum kan vi finne på grove læger av alm. Foto: Helene Lind Jensen.

Praktisk informasjon
Nordmøre er nordligste delen av fylket Møre og Romsdal. Området grenser til Trøndelag i
nord og øst og til storhavet i vest. Vi kommer til å besøke kommunene Surnadal i Møre og
Romsdal og Rindal i Trøndelag.
Overnatting
Vi bor på Nordmøre folkehøgskole. Av smittevernhensyn får alle enkeltrom. Gi beskjed ved
påmelding hvis du/dere ønsker å dele rom med en i samme husstand.
Transport
Nordmøre folkehøgskole ligger i Surnadal kommune. Adresse: Høgskolebakken 2,
6650 Surnadal. Kommunikasjonsmessig ligger Surnadal godt til midt mellom byene
Trondheim, Kristiansund og Molde. Se hvordan du kan komme deg til Surnadal.
Deltageravgift
For medlemmer i en av Sabimas medlemsforeninger:
• Kr 500. Ordinære medlemmer.
• Kr 250. Ungdomsmedlem/studentmedlem.
Ikke-medlem:
• Kr 1000.
Meld deg på her (trykk på lenken)
Påmeldingsfristen er 1.juni 2021. Faktura sendes til din e-post når påmeldingsfristen er
utgått. Ved avbestilling etter 1.august vil ikke avgiften refunderes. Hvis du får tildelt plass og
likevel ikke kan delta, er det viktig at du gir beskjed fortes
t mulig slik at andre kan få plassen din.
Påmeldingsavgiften dekker kost og losji. Alle måltider (frokost, niste med termos og middag
med dessert og kaffe) er inkludert. Gi beskjed om allergier eller dietter. Man må selv bekoste
reise til/fra Surnadal. Kjøring under samling med privatbil dekkes med kr 3,5 per km.
Vi ber alle følge smittevernreglene. Samlingen kan bli avlyst som følge av koronasituasjonen.

Praktisk utstyr
Folk må medbringe personlig utstyr som omfatter turtøy tilpasset værforholdene, matboks,
termos (NB! Merket med navn og kaffe eller te), gps/telefon, pc, håndlupe, kamera,
skrivesaker, papirposer eller slukboks til innsamling av sopp og planter, insekthåv, lysfelle og
dramsglass til innsamling av insekter etc. Denne gang regnes også bøker som personlig
utstyr og skal ikke deles.
Mikroskoper og luper
De som har mikroskop og evt. stereolupe bes medbringe dette. Det regnes som personlig
utstyr under kurset. Sabima har med tre mikroskoper og tre stereoluper, som kan benyttes
på de gruppene der det er behov. De er ferdig desinfiserte ved oppstart av kurset. For de
som driver med sopp eller lav er det noe kjemikalier og glass til fordeling på gruppene, men
dere som har oppfordres til å ta med eget. Det skal IKKE sirkulere kjemikalier mellom
gruppene. Brukte glass kastes i en egen beholder. Det bør være hyppig desinfeksjon av
mikroskoper og luper.
Grupper og gruppearbeid
Under samlingen samarbeider vi i grupper om å finne og registrere artsmangfoldet i Surnadal
og Rindal. Deltagerne deles inn i grupper basert på hvilken artsgruppe man er interessert i.
Gruppene ledes av en gruppeleder og vi lærer av hverandre. Gruppen samarbeider om å
artsbestemmelse, rapportering i Artsobservasjoner og på kvelden vil gruppene presentere
det morsomste de har funnet. I utgangspunktet blir gruppene karplanter, mose, lav, sopp,
insekter og edderkopper, zoologi. Gruppene får en til to lokalitet å undersøke per dag. Flere
grupper kommer til å dra til samme lokalitet for å få kartlagt flere artsgrupper samtidig.
Vi er i år nødt til å være ekstra strenge på at gruppene holder sammen hele tiden. Dvs.
faste plasser under måltider, kjøring, feltarbeid og faste plasser i gruppearbeid på
folkehøgskolen. Gruppeleder er smittevernansvarlig på gruppa.
Artsobservasjoner
Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt
«Kartleggingsmidler Sabima». Alle må ha opprettet en bruker i Artsobservasjoner før
samlingen starter.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Helene Lind Jensen, helene.jensen@sabima.no, tlf: 93205982.
Program på neste side.

Program (endringer kan forekomme)
Torsdag 19.august
16:00
Frammøte og innsjekk på rom
17:00
Middag
18:00
Velkomst, praktiske beskjeder og presentasjon av deltagerne
18:30
Presentasjon av naturen i Surnadal og Rindal
20:30
Om arbeidet og fredagens turer. Gruppene møtes.
Fredag 20.august
07:00-08:30 Frokost og smøring av matpakke
09:00
Kartleggingsturer i grupper
15:00-18:00 Bestemmelsarbeid og registrering av funn.
18:00
Middag
20:00
Gruppene presenterer dagens morsomste funn.
20:30
Om opplegget på lørdag. Gruppene møtes.
Lørdag 21.august
07:00-08:30 Frokost og smøring av matpakke
09.00
Kartleggingsturer i grupper
15:00-18:00 Bestemmelsarbeid og registrering av funn.
18:00
Middag
20:00
Gruppene presenterer dagens morsomste funn.
Søndag 22.august
07:00-09:30 Frokost, smøring av matpakke,
utsjekk av rommene og opprydding av arbeidsrom
09:30
Felles kartleggingstur
13:00-15:00 Avslutning med felles matpakkespising

