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Årsberetning for foreningen La Humla Suse (LHS) 2014 

Vi ble registrert i Brønnøysund 10. juni 2013.  
 

Styrets arbeid i 2014 

Året som har gått har vært et travelt år for styret. Vi har bygd nettverk, fått nye 

samarbeidspartnere og gjennomført en rekke aktiviteter. Spre kunnskap om 

humlene og hjelpe dem har stått sentralt i alle våre gjøremål.   

Vi har hatt fokus på kommunikasjon internt og eksternt. Vi har bygd La Humla 

Suse som forening, og vi har fått på plass rutiner angående intern 

kommunikasjon og kvalitetssikring. Dette gjenspeiler seg i at styrets medlemmer 

får rapport fra leder hver 14. dag, samt at styret har gjennomført ett årsmøte og 

to styremøter.  

I tillegg har vi etablert kunnskapsdeling på temaet humler med humlenettverket 

vårt. Alle som stiller spørsmål via mail, facebook eller vår hjemmeside svarer vi 

så fort som mulig. På temaet humler kan folk som spør stole på at de får et 

kvalifisert svar da vi har noen av Norges ledende humleeksperter. En etablert 

hjemmeside for skoleprosjektet har også vært en viktig arena for å skape en god 

kommunikasjon med de som deltar på kurs. Skoleprosjektet driver vi med 

tilskudd fra Den naturlige skolesekken, og vi har det sammen med SABIMA.  

Humlenettverket økte da vi startet rekrutteringen av medlemmer i mars 2013. 

Ved årsskiftet 2014/2015 var det 66 medlemmer. Å skape en forening som folk 

vil være en del av tar tid. Engasjementet på vår offentlige facebook-side viser at 

vi på kort tid har skaffet oss et godt fotfeste og at vi med god innsats på 

rekrutteringsfronten vil nå våre mål om minst 3000 medlemmer.  

Et viktig element for å nå dette målet er at LHS har fått en kasserer. Dette gjør 

at vi får en bedre økonomisk oversikt over LHS enn før og at våre medlemmer 

kan føle seg trygge på at kontingenten de betaler går til å fremme humlers vilkår 

i Norge.  
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Styret og administrasjon  

Styreleder, Toril Mentzoni 
Nestleder, Eivind Nitter 

Styremedlem, Atle Mjelde 
Styremedlem, Adrian Rasmussen 
Styremedlem, Roald Bengtson 

Styremedlem, Sondre Dale 
Styremedlem, Synnøve Borge 

 
 

Valgkomité  
 
Honorata Gajda, Norsk Botanisk Forening 

Liv Aarvoll, Botanisk hage (Tøyen i Oslo) 
 

 
Følgende er på valg i 2015 

Sondre Dahle og Synnøve Borge. Honorata Gajda fra Norsk Botanisk Forening.  

Målet for valget 2015 er å rekruttere tre nye kvinner til styret.  

 

Markedsgruppa 

En markedsgruppe ble etablert med det formål å markedsføre LHS og rekruttere 

medlemmer. Gruppa hadde to møter i 2014. Neste møte er i februar 2015. 

 
Deltakere i markedsgruppa 
Stine Skjellevik, leder 

Honorata Gajda 
Ingvild Fonn Asmervik 

Toril Mentzoni (deltar på møtene)  
 

Informasjon og presse 

Vi har fått meget god pressedekning både med henblikk på våre humlekurs og 

humlevandringer. Både lokal presse, radio og TV sentralt har fokusert på våre 

aktiviteter. Vi vil spesielt trekke frem Aftenposten som skrev om 

humlevandringene i Botanisk hage og satte inn alle ti datoer for vandringene.   
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Finansieringskilder 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) 

2. Fylkesmannen i Østfold (FMØ) 
3. Den Naturlige Skolesekken 

4. Bess Jahres Stiftelse 
5. Avslag fra ECKBOS LEGAT. Ingen begrunnelse. Vi søkte midler til å spre 

humlevandringene til hele landet.  

6. Liv og Dag Vogts dyrevernfond. Gjelder støtte til å spre 
humlevandringene. 

 
Vi er fornøyd med fem bevilgninger og kun ett avslag.  

 

Hva har vi utviklet? 

1. Veileder skoleprosjektet. Utviklet pedagogisk opplegg for mellomtrinnet på 

tema humler. 

2. Kalender for humleaktiviteter 

3. Hjemmeside for La Humla Suse 

4. Hjemmeside for skoleprosjektet 

5. Facebook-gruppe for lærere og instruktører  

6. Medlemsbrev sendt ut til medlemmene  

7. Notatet Hvorfor må verden ha humler 

8. Billedgalleri (spe start).  

Samarbeidspartnere  

Kurs for lærere på mellomtrinnet 

 Den naturlige skolesekken (DNS) 
 Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) 

 

Vi har fått bevilgning for å undervise lærere både i 2014 og 2015. La Humla Suse 
har utviklet pedagogisk opplæringsmateriell for mellomtrinnet. Vi gjennomførte 

kurs følgende steder: Nesodden, Ski, Fetsund, Oslo, Moss, Kristiansund, 
Lillehammer og Trondheim. Instruktørene fikk opplæring i forkant av 
undervisningen. 

 
 

Kurs: Mer rødkløver med verdens viktigste summetone 
Planla og startet rekrutteringen i 2014.  

 SABIMA 

 Oikos 
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) 

 Bønder 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
 Fylkesmannen i Østfold  
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Humlekurs for kommuner  

 Sør Trøndelag 
Kurset tok for seg humleteori og befaringer i kommunens arealer i Trondheim.  

 
Planlagt og startet rekrutteringen i 2014 

 Kurs for kommuner i Oslo, Akershus og Østfold 

Kurset går over to dager. En dag med teori og en dag i felt for å lære arter og bli 
kjent med gode eksempler.  

 
 
Humlevandringer 

 Botanisk hage, Tøyen i Oslo 
Instruktørene fikk opplæring i forkant av humlevandringene. 

Det ble gjennomført ti humlevandringer på tirsdager i mai, juni og august. Det 
kom totalt over 250 deltakere. De var fra syv til over åtti år gamle. Noen kom 
flere ganger fordi de synes det var så interessant. På vår første vandring var det 

naturlig nok bare dronninger som var på vingene.  
På det meste fant vi seks arter på en kveld: mørk jordhumle, lys jordhumle, 

åkerhumle, trehumle, steinhumle og hagehumle. 
 

 
Humlekassekurs 
Startet rekruttering i 2014 til 14 humlekassekurs som ble gjennomført i januar, 

februar og mars 2015. Tilbakemelding på kursene som har funnet sted har vært 
veldig positive. Ønsket om kveldskurs har blitt fremmet flere ganger og er tatt til 

etterretning. 
 

Invitert hele Norge til å delta på humlevandringsinstruktør-samling  

Stor interesse. Det blir humlevandringer følgende steder i 2015:  

Beitostølen, Bergen, Bodø, Grimstad, Hamar, Mandal, Oslo, Tromsø, Trondheim, 

Tønsberg, Stavanger, Stranda, Sykkylven, Vestby, Øvre Rendal og Ålesund.  

 
Dinamo reklamebyrå  

 Dinamo gir oss gratis kommunikasjonshjelp 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Andre samarbeidspartnere 
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 Våtmarkssentre i Akershus og Vestfold 
 Bergen og Omland Friluftsråd 

 Botanisk hage, Stavanger 
 Botanisk hage, Bergen 
 Bodin 4H-gård, Bodø 

 Bygdø Kongsgård, Oslo 
 Byåsen skole, Trondheim 

 Friluftsrådet, Tromsø 
 Fjellstrand skole, Nesodden   
 Geitmyra skolehage, Oslo  

 Gomalandet skole, Kristiansund 
 Grønt senter, Kristiansand 

 Grønn Barneby, Trondheim  
 Hamar Naturskole, Hamar 
 Lørenskog kommune 

 Maihaugen, Lillehammer 
 Spetalen skole, Moss 

 
 

La Humla Suse vil takke alle samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2014. 
Både sentrale samarbeidspartnere som vi jobber med i prosjekter og lokale 
samarbeidspartnere som vi involverer i våre aktiviteter. Vårt mål er at våre 

samarbeidspartnere skal bli gode på humler slik at de i neste omgang kan holde 
kurs i sine respektive nærmiljøer.  

 

Vi selger følgende (eventuell frakt kommer i tillegg til oppgitt pris): 

1. Humlenes blomsterbok av Stefan Casta; Maj Fagerberg (illustratør); 

Morten Jødal (oversetter), 100 NOK.  

2. Norges humler med Humleskolen av Tor Bollingmo (2012), 380 NOK. 

3. T-skjorter med La Humla Suse-logo, 300 NOK. 

4. Humlekort med frø, 50 NOK. Info om humler, planteliste og viktige 

adresser. Av kunstner Anne Borgen Hiorth. 
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Messer, stand og foredrag 
20. februar: Humleforedrag for Naturvernforbundet (Nes, Akershus) 

25. februar: Humleforedrag for Naturvernforbundet (Oppegård, Akershus) 
1. april: Humleforedrag for Naturvernforbundet (Bærum, Akershus) 
2. april: Humleforedrag for Naturvernforbundet (Kongsberg, Buskerud) 

7. april: Humleforedrag for Miljøvernavdelingen hos FMOA 
4.–6. april: Hagemessen i Lillestrøm. Foredrag og stand  

28. april: Humleforedrag for Naturvernforbundet (Spikkestad, Buskerud) 
4. mai: Kuslipp-dagen (Bygdøy). Stand   

23. mai: Humleforedrag (Fremtidskafeen på Ås) 
24. mai: Humlekurs (Halden) 
26. mai: Humlekurs (Ski) 

28. mai: Humlekurs (Fetsund) 
31. mai: Humlekurs for humlevenner (Oslo våtmarkssenter, Østensjø) 

1. juni: Humlekurs for humlevenner (Lilløyplassen naturhus, Fornebu) 
1. juni: Jubileum for Botanisk Hage (Tøyen, Oslo). 
2. juni: Humlekurs (Geitmyra, Oslo) 

3. juni: Humlekurs (Moss) 
5. juni: Humlekurs (Kristiansund) 

11. juni: Humlekurs (Lillehammer) 
12. juni: Humlekurs (Trondheim) 
14. juni: Ladehammerfestivalen (Trondheim)  

3. august: Folkefest i regi av Naturvernforbundet (Spikkersuppa, Oslo)  
7. september: Geitmyra-dagen 

10. september: Humler og grøntanlegg, kurs med Trondheim kommune 
17. september: Konferanse innenfor utdanning for bærekraftig utvikling i regi av 
Den naturlige skolesekken (DNS).  

21.–28. september: ØKOUKA i Oslo. Deltok på to arrangementer. Kongsgården 
og Økologisk Bondens Marked i Birkelunden på Grünerløkka.   

30. september: Foredrag – humler som undervisningstema. Grønn barneby, 
Trondheim kommune. 
10. september: Nettverkssamlingen/fagdagen for sør-trønderske kommuner 

14. oktober: Innlegg på forskerfrø-konferanse (Hamar) 
31. oktober: Humler på vann 

5. november: Humleforedrag for Biologisk fagutvalg, Blindern (UiO)  
 
33 tilstelninger 

 
 

 
Oslo, 17. februar 2015 

Toril Mentzoni 

Leder i La Humla Suse 


