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Sabima kartleggingsnotat 27- 2017 

 
Tverrfaglig marin kartlegging og kartlegging av holmer på Sørlandet.  

 

Asbjørn Lie 

 

 

 

Svein Olav Drangeid og Inger Lise Fonneland fotograferer en lindesvermer. Foto: 

Asbjørn Lie 
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Tverrfaglig marin kartlegging og kartlegging av holmer på Sørlandet. 

 

Kartleggingen har vært et felles prosjekt mellom Norsk Zoologisk Forening, 

Sørlandsavdelingen,  Agder Botaniske Forening, Norsk Entomologisk 

Forening (NEF) Agderlaget og Blomkålsoppen (Norges sopp og nyttevekst 

forening) 

 

Emneord: tverrfaglighet, rekruttering, kvalitetssikring 

 

Målet med prosjektet var å arrangere felles kartleggingsturer og inspirere til økt 

kartelegging og rekruttering. Vi har knyttet til oss ressurspersoner innen ulike 

artsgrupper (se søknad), for å øke kvaliteten på registreringene som blir lagt ut i 

Artsobservasjoner og økt artskunnskap gjennom felles registreringer i felt. Vi har 

gjennomført 4 felles kartleggingsturer med god ekspertise på moser, karplanter, 

sopp og insekter. Felles kartleggingsturer har ført til økt kontakt mellom likesinnede 

som har dradd på egne turer for utdypende kartlegging. Rekruttering av nye 

kartleggere krever innsats over tid. Vi har utnyttet dette inn mot andre prosjekter 

som «floravokteri». Prosjektperioden er for kort med rapportering 15. oktober, og 

ofte for sein tildling. Dette har vi løst ved å starte opp kartlegging før tildeling, og 

fortsatt rapportering etter rapporteringsfrist. En del kartlegging egner seg også godt 

vinterstid (marin kartlegging, moser blant annet).  

Kvalitetssikring: Karplanter, alger og moser leveres til Agderherbariet.  

 

Inkludert totaltelling av hekkeholmer for makrellterne i Søgne og 

Kristiansand 

 

Det er gjennomført en totaltelling av hekkeholmer av makrellterne, som er 

kombinert med mer generell kartlegging av arter. 

 

Følgende felles turer er arrangert: 

10.6 Tverrfaglig tur til Gammeløya. Frank Strømmen og Roar Linjord (insekter) 

kvalitetssikring. 

24.6 Tverrfaglig kartleggingstur til Flekkerøya: Inger Lise Fonneland (sopp), Svein 

Drangeid (moser), Frank Strømmen (insekter) var med som kvalitetssikrere.  

25.6 Felles kartleggingstur Flekkerøya. Inger Lise Fonneland og Svein Drangeid var 

med som kvalitetssikrere på sopp og moser. 

28.7: Felles kartleggingstur med spesialtema sopp. Inger Lise Fonneland 

(kvalitetssikring) 

Det ble også arrangert en felles tur med strandnottrekk (Møvig i juli). 

 

Kvalitetssikring av karplanter: Asbjørn Lie (belegg til Agderherbariet KMN). 
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Artsfunn blir for det meste registrert i Artsobservasjoner og der merket med prosjekt 

«Kartleggingsmidler Sabima». 

 

 

 
Stråndkål Crambe maritima fra Kvåviga på Flekkerøya. Typisk representant for 

holmenes strandvegetasjon. Foto: Asbjørn Lie 


