
 

 

Tuneflueprosjektet - Referat fra møte i arbeidsgruppa 

Møtedato: 15.02.2021 

Sted: Teams 

Til stede på møtet:  

Stine Espe, Sarpsborg kommune 
Sunniva Eide Sunde, Sarpsborg kommune 
Torbjørn Olav Fosser, Rakkestad kommune 
Øyvind Thømt, Skiptvet kommune 
Sven Olav Martinsen, Våler kommune 
Åge Brabrand, Naturhistorisk museum (NHM) 

 

Det ble avholdt møte i arbeidsgruppa for å diskutere strategi for arbeidet med innsamling av 

imago/voksne knottindivider til artsbestemmelse sesongen 2021. Arbeidsplan og budsjett 

for 2021 legger opp til analyse av 192 prøver fra innsamlede individer som har bitt 

mennesker eller dyr. Antall prøver skal fordeles på kommunene Sarpsborg, Rakkestad, Våler 

og Skiptvet. 

Innsamlede prøver vil artsbestemmes av Naturhistorisk museum (NHM) v/ Åge Brabrand. 

Faglig anbefaling fra Brabrand er at det samles inn flere prøver enn det som i 

utgangspunktet er tenkt analysert, slik at det sikres nok prøver av tilstrekkelig kvalitet. 

Deltakende kommuner er selv ansvarlig for å organisere innsamling av prøver i sin 

kommune. Ved avsluttet innsamling, eller underveis i innsamlingen, skal prøver leveres til 

Sarpsborg kommune som avgir samlet leveranse til NHM. 

Naturhistorisk museum v/Åge Brabrand har utarbeidet en prosedyre for innsamling av knott 

til artsbestemmelse. Følgende prosedyre skal legges til grunn ved innsamling, oppbevaring 

og merking av knott som har bitt mennesker eller hund: 

Prosedyre for innsamling av knott til artsbestemmelse i 2021  

Det legges opp til å samle inn bitende knott i kommunene Sarpsborg, Våler, Skiptvet og 
Rakkestad i månedene mai, juni, juli og august. Hver kommune samler månedlig inn 10 
individer bitende knott fra menneske og 10 individer bitende knott fra hund.                               
Knott samles inn enkeltvis etter at knotten påviselig har bitt menneske eller hund. Det 
betyr at knotten må ha gjennomført bittet og begynt å suge blod. Knotten avlives ved et 
lett slag og legges i et papirark som brettes. Det er viktig at knotten i brettet ark tørker i ca 
2 døgn før arket med denne ene knotten legges i en åpen konvolutt og oppbevares tørt. 
Kun ett individ pr. ark. Knotten, arket eller konvolutten skal ikke legges i plastpose og 
konvoluttene skal oppbevares luftig, og f.eks. ikke mellom to bøker i bokhylla. 

  

På konvolutten oppgis: 

Dato: 

Sted: 

Kommune: 



Hund eller menneske oppgis:   

Bittsted for menneske: Hode/hals-armer-kropp-bein 

Terreng: Skog-hage-jorde-tettbygd strøk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 


