
Beretningen om livet til disse  
fargerike og fascinerende insektene

Blåmeisene i ospestammen      NYHET

Flott gavebok til jul!

Et øye for øyenstikkere      NYHET
I boka fordyper forfatterne 
seg i øyenstikkernes verden og 
følger livet og den spennende 
adferden til et utvalg av norske 
øyenstikkere. Boka inneholder 
også tips om hvordan man 
kan fotografere disse aktive og 
raske insektene. 144 sider og 
224 fargefotos.  

En helnorsk gjennomarbeidet og vakker øyenstikkerbok. 
Fotografert ned til minste detalj i alle livets situasjoner. 

 Pris kr 350

Frøboka         NYHET

 Pris kr 429

Seabirds er den første 
guiden til alle verdens 435 
kjente arter av sjøfugler.  
Artene behandles med tekst 
og 3800 fargeillustrasjoner 
på 279 plansjer. Identifikas-
jon, hekkeutbredelse, biologi 
og trekk med mer behandles 
i detalj. 600 sider. 

Seabirds – The New Identification Guide

 Pris kr 895Ny juli 2021

Journalist og naturentusi-
ast Roger Engvik har fulgt 
blåmeisene i hagen sin, 
i og utenfor spesialbygd 
egen fuglekamerakasse. 
Bilder og erfaringene fra 
meisenes strabasiøse liv 
har han nå satt sammen i  

Boka tar deg med på en 
fotoreise som viser deg 
mangfoldet av fugler, hva 
de gjør og et innblikk i 
deres fantastiske verden. 
Med sine vakre fotos 
og gode penn beskriver 
forfatteren Tom Schandy 
alt fra fuglenes matvaner, 
kurtise, hekking til fugle-
trekk og trusler. 
Rikt illustrert. 264 sider. 

Fuglenes fantastiske verden      NYHET

Pris kr 350

Boka gir råd og inspirasjon til 
hvordan du kan samle inn frø 
av ville markblomster der du 
bor til å etablere blomster-
enger. 206 sider.  

Handbok for innsamling av lokale 
frø til insektvennlig blomstereng

50 viktige markblomster fra norske blomsterenger 
med en rolle for alle de pollinerende insektene har 
fokus i boka.

Dyrespor og tegn etter dyr       NYHET
Boka viser i tekst, teg-
ninger og foto dyrespor 
du kan støte på, og hvilke 
dyr de stammer fra. Ikke 
bare fotavtrykk, men ulike 
typer gnagemerker, hi, ek-
skrementer, fjær og reir er 
tegn som presenteres. 

Hovedvekt er på patte-
dyrene fra elg og ulv til 
smågnagere, men også fu-
gler og andre dyr er med. 
199 sider. Rikt illustrert. Pris kr 349

Nye bøker – høsten 2021

Pris kr 350

en vakker bok på eget forlag. 
Her kan du lese om dagligliv, 
kjærlighet og boligdrøm, men 
også utroskap, barnedød og 
plageånder. Engvik har fått 
med seg mange detaljer i de 
søte små sine korte og intense 
liv. Rikt illustrert, 240 sider.

https://www.naturogfritid.no/811039/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/Boknyheter/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811065/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830172/Boker/Pattedyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/850010/Boker/Insekter_og_virvellose_dyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/Boknyheter/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/821050/Boker/Fugler/Fugler_etter_artsgruppe/Sjofugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/863024/Boker/Planteriket/rstadv_J


Norske fugler - flott norsk fuglebok

Norske fugler har fantastiske 
foto av Pål Hermansen og Tom 
Schandy. Dette er boka for den 
som vil ha mer generell kunnskap 
om norske fugler. Utfyller Gylden- 
dals fugleguide på en fin måte.  
350 sider.       Pris kr 449

Kjøp Norske pattedyr & Norske fugler sammen. 
TILBUD NÅ - kr 498 (enkeltvis kr 747 – spar kr 249)

Boka er en opplevelses-
bok der Stig Frode Olsen 
tar leseren med ut i felt 
gjennom tekst og bilder.  I 
boken får du muligheten til 
å bli kjent med de ypper-
ste atletene blant fuglene, 
noen av naturens vakreste 
skapninger. Hver falkeart er 
presentert med unike bilder. 
og faktasider for alle artene. 

”Av alle mine bøker med 
gode bilder av fugler... 
rager denne i en klasse for 
seg! Løp og kjøp!”

Einar Hugnes  
Naturfotografen nr 3-2019 

Europas falker – Fantastiske bilder!

Pris kr 549

Stort format - 25x29 cm  352 sider 

Guide til Norges fugleliv 
Guide til  norske fuglelokaliteter i 
ny oppdatert utgave! Norges fugleliv 
viser vei til alle våre fuglearter og 
til de naturperlene i landet som har 
det rikeste fuglelivet. 350 lokaliteter 
illustrert med kart og fargefotos.  
A5-format og flexibind.  
479 sider. Pris kr 498  

Hvordan, hvor og hva – fuglebokpakke!
Kikk og bruk, Guide til Norges fugleliv og Gyldendals store 
fugleguide forteller deg hvordan du ser på fugler, hvor 
du kan gjøre det og hva du ser.  Tilsammen en kom-
plett fuglebokpakke på tilbud! Pris 3 bøker samlet 

 kr 998 (kr 1294)

Fossekallbøkene samlet på tilbud
Vi setter ned prisen på Øigardens 
to fossekallbøker Fossekallen og Linn 
Therese og fossekallen.  Én bok om artens 
biologi og forskning i Norge, mest for 
voksne, og en barnebok der Linn Ther-
ese opplever arten. 

Dette er en praktbok med 
alle uglene som lever i 
Norden.  Våre mest fasci-
nerende og folkekjære 
fugler med ekstremt god 
hørsel, fantastisk syn, samt 
en nesten lydløs flukt. Hos 
oss hekker 11 arter i ulike 
miljøer, fra jordbruksland-
skapet i sør til fjelltoppene 
i nord.

Nattens lydløse jegere - Ugler i Norden 

Flotte fotos laget av de  
prisbelønte fotografene  
F. Heintzberg og T. Schandy. NÅ kr 298 (kr 398) 

Nedsatt pris!

Korrekt oppførsel, antrekk og 
utstyr er forutsetninger for å få 
uttelling når du skal se på fugler! 
Boka gir svaret på hvordan du 
finner de spennende artene du 
har lest om, men ikke klarer å 
finne der ute!

Kikk og bruk,  
hvordan se på fugler 

Pris kr 398 

Behandler samtlige 900 arter som 
kan sees i Norge og Europa. Tegninger 
i flere drakter av hver fugleart. Opp-
daterte kjennetegn for vanskelige arter.  
Myk flexiperm for feltbruk. 

Gyldendals store fugleguide

Pris kr 398 

Boka som er det desiderte førstevalg 
blant fuglekikkere i hele Europa. 

Norske fuglebøker

Fossekallen
– Norges nasjonalfugl 
Boka er noe så sjeldent som en  
norsk-produsert bok om en 
typisk norsk fugleart.  Trond 
Øigarden presenterer fosse-
kallens biologi og adferd, norsk 
forskning på arten, samt lokalnavn 
og tradisjonsstoff om fuglen. 

NÅ kr 198 (kr 295) 

NÅ kr 249 (kr 443) 

https://www.naturogfritid.no/811001/Boker/Fugler/Norske+fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830100/Boker/Fugler
https://www.naturogfritid.no/824005/Boker/Fugler/Fugler_etter_artsgruppe/Rovfugler_og_ugler/rstadv_J
http://www.naturogfritid.no/824050/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811010/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811062/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811080/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811090/Boker/Fugler/rstadv_J
http://www.naturogfritid.no/825005/Boker/Fugler/rstadv_J
http://www.naturogfritid.no/825017/Boker/Fugler/rstadv_J


Fugledagbok – Almanakk for egne notater
Illustrert almanakk som kan brukes 
i flere år (er uten årstall). Her kan 
 du notere dine egne obser 
vasjoner. Hver årstid har sitt sær-
preg, sine fugler og begivenheter. 
Vakre tegninger av brødrene  
Zetterstrøm.

Fugler vi fôrer
Med gode bilder og tekst presen-
teres alle artene som normalt 
oppsøker matbrett og fôrings-
plasser i Norge. Ved å variere 
mattilbudet kan du få et rikere 
utvalg arter på fuglebrettet. Boka 
har matråd til hver enkelt art.  
240 sider.

Natur og Fritid AS,  Fyrveien 6, 4563 Borhaug.  e-post: post@naturogfritid.no

Havørna – Vår største rovfugl
I boka blir vi bedre kjent 
med denne store rovfuglen. 
Den planmessige utryddelsen 
ørna ble utsatt for, og den 
vellykkede redningsaksjonen.  
Havørnas rolle i folketrua 
og mytologi omtales.  I lys av 
dei store miljøutfordringene 
i vår tid, der dyreartar blir 
utryddet i eit raskt tempo gir 
boka håp.  202 sider.

Vipa – kamp og kurtise i kulturmarka 
Vipa er ein sosial fugl og ein 
karakterart for kulturmarka 
som mange er glad i. Vipa 
viser eit stort spenn i åtferd 
gjennom sesongen for å få 
fram ungane sine. 
Gjennom foto, åtferdsskil-
dringar, forskingsresultat og 
anekdotar følger vi vipene  
på nært hald.

Av Gaute Grønstøl

I Skjæreboka får du vite 
alt som er verdt å vite 
om denne flotte, kloke og 
myteomspunne fuglen som 
lever så tett på mange av oss 
– hele året rundt.

Skjæreboka 

Forsker M. Husby  og foto-
graf J. Bøhmer Olsen, deler 
sin kunnskap og lidenskap for 
skjæra med oss. 320 sider. 

Om vinteren søker fuglene seg 
til oss for å finne mat. Slik blir vi 
kjent med fuglene, deres atferd 
og særtrekk.  Kunstneren Lars 
Jonsson lar oss møte de vanligste 
artene på fuglebrettet. Gjennom 
tekst og flotte akvareller skildrer 
Jonsson 59 ulike arter. 344 sider. 
Vakker gavebok!

Vinterfugler – Vakker gavebok av Lars Jonsson 

Meisenes hemmelige liv – Nå tilbud!
Meisenes hemmelige liv er en litt 
annerledes fuglebok, som følger 
meisene gjennom årstidene. Fra 
insektjakt og hekketid om våren 
til frøsanking og overlevelse om 
vinteren.  A. Tjernshaugen gir oss 
et fantastisk innblikk i livene til 
noen av våre mest folkekjære 
fugler. 223 sider. 

Storfugl – orrfugl - jerpe
Boka gir alle kategorier  
naturinteresserte kunnskap 
som fram til nå er skaffet til 
veie om skogsfugl med kjen-
netegn, utbredelse og atferd. 
De belyser ulike faktorer som 
spiller inn i bestandsvingninger, 
forvaltning, taksering og  
forskning. 202 sider.

Se våre oppdaterte bokpriser på nett.
Denne nettkatalogen er basert på våre priser  
1. des. 2021 og kan være utdatert. Sjekk vår 
nettbutikk for oppdaterte gjeldende priser.

Pris kr 350

Pris kr 379

Pris kr 398

Pris kr 349

Pris kr 298

Pris kr 199

Pris kr 305

NÅ kr 199 (kr 399) 

https://www.naturogfritid.no/811084/Boker/Fugler/Fugledagbok/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/800143/Boker/Fugler/Fugler+vi+forer/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/824029/Boker/Fugler/Fugler_etter_artsgruppe/Rovfugler_og_ugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/828082/Boker/Fugler/Fugler_etter_artsgruppe/Honsefugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/823021/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/828068/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811076/Boker/fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811034/Boker/fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/rstadv_J


Handbook of Western Palearctic 
Birds - Passerines (Vol I+II set)

Den mest komplette og omfattende 
fotografiske guiden til spurvefugler i 
Vest-Palearktis, skrevet av to av ver-
dens mest respekterte ornitologer: 
Shirihai og Svensson. 

Verket er fullt oppdatert på alt om 
identifikasjon med fokus på ulike 
drakter, mytestadier, alder og kjønn. 
Lyd- og andre identifikasjons- 
kriterier behandles også i tillegg til 
detaljert taksonomi. 

Mer enn 5000 fotografier, med et  
omfattende utvalg av fjærdrakter. 

Pris kr 1895

Atlaset tar for seg utbre-
delsen av 210 danske  
hekkefugler 2014 – 2017 
med akvareller, tekst, foto, 
kart og faktaboks. 

Egne kart som viser 
endringer fra de tidligerer 
atlas og tetthetskart. 

26 arter uregelmessige 
hekkefugler er samlet i et 
avsnitt for seg selv. 

Ny nyttig bok for alle fugle-
kikkere som vil identifisere 
overflygende fugleflokker 
eller teller fugler på typiske 
trekksteder.

Boka dekker 205 europe-
iske spurvefugler og 32 nære 
spurvefugler. 850 fargeill.,  
2400+ bilder med typiske 
fluktprofiler.

Flight Identification 
of European Passerines  
and selected Landbirds

Første bok som noen 
gang illustrerer skikkelig 
alle fugler i hele verden  
i et enkelt bind.

 11524 arter 
 20865 illustrasjoner  
 11558 utbredelseskart  
 968 sider  
 Hard perm.

All the Birds of the World 

Pris kr 895

Ny!

Illustrert med kart, bevaringsstatus, engelsk og viten-
skapelig navn. Sjekkboks for personlig kryss eller 
registreringskoder.

Atlaset tar for seg hekkefugler 
i hele Europa til Uralfjellene og 
Kaspihavet, og er resultat av 
120 000 feltarbeideres innsats 
i 2013–2017. Et av de største 
”citizen science” prosjektene 
på biodiversitet noen gang.   

556 arter beskrives med kart, 
tekst og et bilde. Kart i 50x50 
km og endringskart fra forrige 
atlas som ble laget for 30 år 
siden.    

European Breeding Bird Atlas 2
Distribution, Abundance and Change

Pris kr 1089

Ny!

Utenlandske fuglebøker

Fugleatlas – De danske ynglefugles utbredelse

Pris kr 508

"Bogen er en guldgrube af viden og informationer... 
et fyrtårn og en milepæl i de næste mange årtier." 
Egon Østergaard, formand for DOF.

Detaljert verk  
på 840 sider

Pris kr 940

https://www.naturogfritid.no/814005/Boker/Pattedyr/Handbook+of+Western+Palearctic+Birds/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/800060/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/800063/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/814154/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/811086/Boker/Fugler/rstadv_J


Detaljert identifikasjonsbok for ringmerkere.

Identification Guide to Birds in the Hand 
Detaljert bestemmelses-
nøkkel for 301 arter med 
underarter som ofte fanges 
i Europa. Behandler arts-, 
underarts-, kjønns-, alders-
bestemmelse, myting og 
sammenligning med andre 
forvekslingsarter. Innledning 
som omhandler blant annet 
målemetodikk og myting.

Flight Identification of Raptors 
of Europe, North Africa and the Middle East

Rovfugler kan være van-
skelige å identifisere, selv 
om de blir sett godt i flukt. 
Denne nye boka har iden-
tifikasjon av flyvende rovfu-
gler som hovedfokus. Med 
mer enn 1200 fluktbilder av 
de drøye 60 rovfuglartene i 
Vest-Palearktis er dette den 
mest detaljerte boka innen 
emnet til nå. 640 sider.

En guide til fjærene av Euro-
peiske fugler, Dekker mer enn 
400 arter med en nyskapende 
nøkkel som gir en presis 
identifikasjon etter farge, samt 
fjærstruktur og form. 
300 av artene er illustrert og 
boka har 400 fotografier. 
400 sider. Ny november 2021.

Guiden dekker mer enn 
900 arter illustret med 
over 4700 bilder. Dette 
er den mest omfattende, 
autoritative og ambisiøse 
fotografiske guiden med ett 
volum for Europas fugler 
som noen gang er laget.

Beskriver alle typiske 
fjærdrakter og underarter.  
423 sider. Fleksibind.

Europe’s Birds – An Identification GuideFeathers  – An Identification Guide to  
the Feathers of Western European Birds  

En rikt illustrert fotoguide 
med over 1400 bilder av 
fugler i hånden. Bokens 
innhold, både i bilder og den 
grundige teksten stammer 
fra samarbeidsprosjektet 
som svenske og kinesiske 
ringmerkere gjennomførte i 
Beidaihe, Kina, i årene 2011-
2013. 423 sider.

Ageing & Sexing  
of Migratory East Asian Passerines

Se våre oppdaterte bokpriser på nett.
Denne nettkatalogen er basert på våre priser  
1. des. 2021 og kan være utdatert. Sjekk vår 
nettbutikk for oppdaterte gjeldende priser.

Pris kr 509

Pris kr 856

Pris kr 736 Pris kr 268

Pris kr 572

Stort utvalg av fuglebøker
Vi har et stort utvalg felthåndbøker for iden-
tifikasjon av fugler. Både bøker inndelt i arts-
grupper eller med inndeling etter land eller 
region for deg som skal på tur. Sjekk vår nett-
butikk for lager og priser! 

Nyttig for identifikasjons av kjønn og alder for
Øst-asiatiske spurvefugler. Best bok for identifikasjon av europeiske rovfugler.

http://www.naturogfritid.no/814153/Boker/Fugler/Identifikasjon_og_sjeldenheter/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/814010/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/816116/Boker/Fugler/Identifikasjon_og_sjeldenheter/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/816117/Boker/Fugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/815066/Boker/Fugler/Fugler_etter_artsgruppe/Rovfugler_og_ugler/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/fugler/rstadv_J


Norske pattedyr 

Hermansen og Schandy’s opp-
følger til suksessen ”Norske 
fugler”. Her får du praktfulle 
bilder og mye kunnskap om 
våre pattedyr, slik som fantas-
tiske tilpasninger til våre omgiv-
elser og daglige gjøremål og 
familieliv i norsk natur. 240 sider.  

Levevis - forskning - trusler - folketro

Kjøp Norske pattedyr & Norske fugler sammen. 
TILBUD NÅ - kr 498 (enkeltvis kr 746 – spar kr 248)

Boksettet gir en fantastisk over-
sikt over alle verdens pattedyr. 
Her er alle illustrasjonene fra det 
9 binds store bokverket til Lynx 
edicions presentert, samt 900 nye. 
Tilsammen 7250 illustrasjoner. 
Innholdet ellers er komprimert.   
Tobindsverket beskriver 6562 
arter presentert med utbre-
delseskart, navn på fire 
språk, bevaringsstatus og  
kort om taksonomi 
og utbredelse.  

Mammals of the World – 2 bind set
Illustrated Checklist to the

Den mest oppdaterte 
marinzoologiske faktabok 
på norsk. Nå ny utgave av 
oppslagsverket med 900 
dyrearter beskrevet og hele 
800 sider. Boka er systema-
tisk satt opp, og kombinerer 
artige detaljer og tørre fakta 
på en ypperlig måte i tekst 
og bilder.

Dyreliv i havet – Ny utgave!

Boka presenterer 216 arter 
av strålefinnede fisker (fisk 
utenom haier og skater). 
Bindet har illustrasjoner av 
fiskene og deres anatomi på 
et fantastisk høyt nivå. Her 
får du detaljer på utseende 
og levevis for alle arter, 
presentert med en kvalitet 
vi ikke har sett tidligere.  
500 sider. 

Boka er en medrivende histo-
rie om møtet mellom men-
nesket og verdens største dyr. 
Den forteller om hvalenes 
årlige trekk mellom isen 
og varmere hav, om hval-
fangernes livsfarlige ferder i 
polhavene og om kampen for 
å redde de siste blåhvalene. 
340 sider.

Småviltguiden
En pedagogisk veiviser til kunsten å 
skille jaktbart fra fredet vilt.
• Alt småvilt som kan jaktes i Norge

• Forvekslingsarter for sammenlikning

• Jaktbare og fredete arter har symboler

• Piler angir de viktigste kjennetegnene

De livaktige illustrasjonene er malt av 
Øivind Egeland. 140 sider. 

Aldri har det vært så viktig at jakt foregår på forsvarlig vis. 
Synkende bestander av nesten alle ville fugler og dyr,  stiller enda 
strengere krav til jegerens kunnskapsnivå.

Reven – Portrett av et villdyr
Forfatter A. Tjernshaugen gir 
leseren fantastiske skildringer av 
reven ute i naturen. I tilleggmen 
gjør boka et dykk i litteraturen, 
forskningen og historien for 
å vise hvordan vi har jakte på 
og forsøkt å temme det fasci-
nerende rovdyret. Reven er et 
fengslende portrett som bringer 
leseren tett på et av verdens 
mest myteomspunne dyr.  

Hvaleventyreet Hvordan vi nesten utryddet det 
største dyret som har levd!

Strålfeniga fiskar – Nationalnyckeln

Pris kr 349

Pris kr 298 (kr 398) 

Pris kr 2472

Pris kr 329

Pris kr 349

Pris kr 549

Pris kr 548

https://www.naturogfritid.no/845037/Boker/Fisk_og_vann/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830185/Boker/Pattedyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830280/Boker/Pattedyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830146/Boker/Pattedyr/Norske+pattedyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830100/Boker/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/830271/Boker/Pattedyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/845077/Boker/Pattedyr/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/845202/Boker/Fisk_og_vann/rstadv_J


Natur og Fritid AS,  Fyrveien 6, 4563 Borhaug.  e-post: post@naturogfritid.no

Humler i Norge 
Komplett og oppdatert over-
sikt over de norske humlene, 
skrevet av våre fremste humle-
kjennere, med kjennetegn, 
utbredelse og levesett for våre 
35 arter.  Artene er levende 
beskrevet og illustrert med 
flotte bilder tatt i naturen og i 
helfigur med en unik detaljrik-
dom. 231 sider. 

Hvordan vores haver kan blive 
gode levesteder for farverike 
sommerfugler 

Sommerfuglehave er en 
dansk bok som på en 
inspirerende måte forklarer 
hvordan du med enkle grep 
kan tilrettelegge din hage 
slik at den tiltrekker seg 
mest mulig sommerfugler. 

Sommerfuglehave 

Pris kr 398 

Insekter i Norge
Boka gir en oversikt over alle 
de 23 ordenene av insekter 
her til lands, samt de viktigste 
familiene. For hver gruppe 
kan du lese om antall ar-
ter og insektenes utseende, 
levested, status og økologiske 
betydning.
Anne Sverdrup-Thygeson 
viser sin fascinasjon for insek-
tene og gir leseren spen-
nende og overraskende fakta. 
Rikt illustrert med foto og 
tegninger.  260 sider.

Oversikt over alle de ulike 
typene insekter vi har. 

Få alle de praktiske tipsene til 
hvordan du kan utforske som-
merfugler. Fangst- og lokke-
metoder med håv, lys og lukt-
stoffer presenteres i detalj. 
Du får mange råd om fotografer-
ing, artsbestemmelse, preparering, 
oppbevaring og systematiser-
ing eller hvordan du gjør hagen 
attraktiv for sommerfugler. 

Opplev og utforsk sommerfugler

Maur i Norge 
Boka er først og fremst en 
inngående oversikt over de 
65 stedegne maurartene som 
finnes i Norge med gode 
beskrivelser og illustrerte 
bestemmelsesnøkler. Boka er 
oppdatert på navnsetting og 
systematikk. Skrevet av norske 
eksperter. 447 sider.

Insektenes hemmeligheter
Bli med på oppdagelsesferd 
i insektenes verden! I denne 
boka finner du fortellinger 
om insekter som lever i 
Norge, enten det er nede 
i vannet i sjøer og bekker, i 
skogen, i hagen din eller inne 
i huset ditt. Les om myg-
glarer med snorkel og maur 
som melker bladlus og mye 
annet rart. 

Har du noen gang sett 
en edderkopp i øynene? 
Her kommer du tettere 
på insekter enn du noen 
gang har vært, gjennom 
bilder som tar pusten fra 
deg! 135 sider. 

232 sider, Gyldendal DK.

Min sommerfuglbok
Min sommerfuglbok gir 
deg våre 16 vanligste 
sommerfugler vakkert 
presentert for barn og 
voksne. En utmerket 
introduksjon til sommer-
fuglenes verden for både 
barn og voksne. 61 sider.

Tett på insekter og småkryp

Fantastiske bilder tatt i mikroskop med tekst 
av Dag Hessen og Ole Mathismoen

Pris kr 349

Pris kr 298 (kr 398) 

Pris kr 450 Pris kr 300

Pris kr 349

Pris kr 349

Pris kr 393
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https://www.naturogfritid.no/850100/Boker/Insekter_og_virvellose_dyr/rstadv_J
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Field Guide to the Caterpillars  
of Great Britain and Ireland 
Den vakkert illustrerte feltguiden 
dekker larver av 800+ makro-
sommerfuglarter som det er 
mest sannsynlig å finne på De 
britiske øyer. Artsoversikten 
dekker status, feltkarakterer, 
lignende arter, habitat og næring-
splanter. 448 sider, myk perm.

Nordens trollsländor  
Denne svenske boken om 
øyenstikkere omhandler alle 
72 nordiske arter. Eneste 
komplette felthåndbok som 
henvender seg både til beg-
ynnere og proffe øyenstik-
kerkjennere. Nær 2000 farge-
foto, tabeller, nøkler og kart. 
Har artsnavn på norsk på alle 
artsoppslagene. 352 sider.

Nationalnyckeln - Fantastisk bokserie

Den fantastiske bokserien har i alt kommet med 20 bind til nå. 
Natur og Fritid har alle bøkene i serien på lager!

Nordens fjärilar – En fälthåndbok 
En komplett felthåndbok over 
alle dagsommerfugler som kan 
ses i Sverige og de andre nord-
iske landene. Boken inneholder 
fullstendige beskrivelser av 152 
arter av dagsommerfugler og 
smygere du kan se i Norden.  
600 fotografier, 272 sider 

Håndbok med komplett faglig inform- 
asjon om alle nordiske dagsommerfugler.

Sveriges fjärilar – Samtliga dag- och nattfjärliar

Behandler samtliga av de cirka 
1100 svenske storsommerfu-
glene (dagsommerfugler, spinnere, 
målere og nattfly mm.), og dermed 
også de fleste norske arter. Den 
mest komplette felt- 
håndboka også for norske forhold. 
Boka har bilder av artene både 
i naturlig hvilestilling og med 
utspente vinger. 763 sider.  
Myk perm. 

of Great Britain and Ireland 
Håndboka tar for første gang for 
seg alle de ulike bieartene, ikke 
bare humlene, på De britiske øyer.
Behandler hele 270 arter over 
430 sider med over 1000 illus-
trasjoner. 
Boka er utfyllende, ikke komplett, 
men til stor hjelp også for identifi-
kasjon av norske arter.

Fieldguide to the Bees 

 Pris kr 445

Boka illustrerer alle de 2500 
britiske arter “makros” og “mikros”, 
fotografert i naturlig hvilestillinger 
(mer enn 3200 fargefotos). Nyttig 
for norske forhold, da den også 
viser svært mange av de mest 
aktuelle artene hos oss. 
Et godt supplement til å “finne artene” 
før man eventuelt gjør nærmere opp-
slag i norske bøker eller på nettet.

British & Irish Moths – Third edition

Sidopalpssnäckor – taggsäcksnäckor 
Bindet tar for seg 146 av de svenske artene 
av snegler i familien Heterobranchia. En 
gruppe der vi finner blant annet de fargerike 
frittsvømmende nakensneglene. Boka har 
kart, fargeplansjer og korte detaljtekster. 352 
sider.  Nyeste boka i serien utgitt i 2021.

Flotte fargeplansjer, skisser, fargefotos og nøkler.

Ringmaskar: Havsborstmaskar  
Omhandler de 205 artene av mangebørste-
mark (leddormer) i underklassen Aciculata 
som er påtruffet i Sverige. Dyr som lever 
overveiende i havet og er en viktig organ-
ismegruppe med fokus i miljøovervåkingen. 
384 sider.                       Tilbudspris kr 349

Myror – getingar  
Presenterer alle 133 nordiske arter av 
maur og veps og dolkveps. Les om de 
sosiale insektenes liv, som sosial adferd, 
byggekunst og giftighet, eller f.eks maur-
enes hold av slaver. Utførlige tekster, 
artsbilder, kart og nøkler. 330 sider. 

Andvendlig for norske forhold, men ikke komplett.

Pris kr 495

Pris kr 285

Pris kr 468

Pris kr 572 Pris pr. bind kr 548

Pris kr 348

https://www.naturogfritid.no/850328/Boker/Insekter_og_virvellose_dyr/Dagsommerfugler
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https://www.naturogfritid.no/850030/Boker/Insekter_og_virvellose_dyr/oyenstikkere__Odonota_/rstadv_J
https://www.naturogfritid.no/Boker/Nationalnyckeln/VL_L/rstadv_J


Gyldendals flora - 3. utgave!
3. utgaven av Gyldendals flora er full-
stendig revidert på bakgrunn av nye 
DNA-undersøkelser.  Oppdaterte 
opplysninger om slektskapet mellom 
plantefamiliene.  Flere arter har fått nye 
illustrasjoner med tydeligere detaljer. 
De reviderte kartene viser artenes 
aktuelle utbredelsesområder. 928 sider. 

Feltfloraen er basert på tegninger fra 
den store floraen (over), men omfatter 
“kun” de mest vanlige arter, med over 
1000 ulike planter. Opplysninger om 
størrelse, blomstringstid, typiske vok-
seplasser, viktige kjennetegn og  
utbredelse. 320 sider, myk perm.

Gyldendals nordiske feltflora

Boka gir deg en oversikt over de 
beste spiselige plantene. Vakre bilder 
og omtaler hjelper deg å finne riktig 
plante, hvordan du kan holde plan-
tene friske lenge og hvordan unngå 
giftige planter. Med tips om bruk og 
oppskrifter på supper,  
pesto og mye mer.

Norges spiselige planter og bær 

Norges torvmoser
I denne boken omtales 55 
forskjellige arter og underarter 
av torvmoser i Norge, med 
fargebilder og kart som viser 
deres utbredelse. Torvmosenes 
biologi, formering, spredning og 
økologi er også gitt stor plass. 
Torvmoser er biologisk og 
økologisk viktige byggesteiner i 
norsk natur. 307 sider. 

Utvalgte norske kulturplanter 
Til alle tider er planter blitt brukt 
til mat, husdyrfôr, medisin, krydder, 
bygningsmaterialer, klær og redskap. 
Planter som brukes over generas-
joner, får sin egen kulturhistorie.  
De blir kulturminneplanter.  Boka 
gjør oss kjent med et utvalg av dem. 

Pion, pors og potet 

I boka finner du 
navn, beskrivelser 
og akvarellteg-
ninger av de 164 
vanligste plantene i 
den norske fjellhei-
men. Fjellflora er en 
oppdatert versjon av 
originalen fra 1952.
Fleksibind, 176 sider

Trær i Norge 
Denne vakre boka beskriver 
de over 30 ulike tresortene 
som vokser i Norge med 
kjennetegn, utseende og vok-
sested. Forfatteren viser deg 
hvordan du kan kjenne igjen 
tresorter ut fra blader, stam-
mer, vekstmønster og lokali-
sering. Rikt illustrert med foto 
og tegninger. 212 sider.

Lavar & Mossor - Feltbøkene er tilbake!

Mossor behandler ca 1200 arter.  
Nøkkel for artsbestemming. Beste 
identifikasjonsboka også for Norge. 
Utbredelseskart for Norden. 400 sider

Laver. presenterer ca. 500 Nord-Euro-
peiske arter med foto og nøkler. Den 
mest brukte bestemmelsesnøkkel for 
lav i vårt område. 244 sider.

Nye og reviderte utgaver av klassiskerne. 

Norge har en rik og variert lav-
flora – også i et internasjonalt 
perspektiv. Boka gir en inn-
føring i lavenes biologi. Mer enn 
300 arter er presentert med 
fargebilder og korte beskrivel-
ser av Særlig vekt er lagt på lav i 
skog og kulturlandskap og arter 
som er spesielt viktige i forvalt-
ningssammenheng. 224 sider.

Gyldendals flora - Ny 14. utgave!

Norsk lavflora i farger

Klassiker basert på Dagny  
Tande Lids akvarelltegninger.

Pris kr 412

Pris kr 405

Pris kr 475

Pris kr 589

Pris kr 290

Pris kr 349

Pris kr 787

Pris kr 248 (kr 379) 

Pris kr 349

Pris kr 390
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Teorien om hvordan alt 
oppsto og utviklet seg 

For cirka fire milliarder år 
siden oppsto liv. Hvordan 
skjedde det? Klaus Høiland tar 
oss med på en spennende reise 
fra jordas opprinnelse til den 
kambriske eksplosjon, da livet 
fikk den formen vi kjenner til.  
203 sider

Nordeuropas svampe - 2-binds verk
Nordeuropas svampe er med 
sine 1717 sider det hittil mest 
sammenfattende europeiske 
verk om sopp i skandinavisk 
språk.  De to bindene behan-
dler hele 2800 sopparter med 
over 10 000 fantastiske bilder. 
Beskrivelser av de enkelte arter 
med nye innovative “bestem-
melseshjul”. Et banebrytende 
verk. 

Historien om hvordan soppene 
erobret jorda 

I boka forteller en av Norfes 
fremste sopp eksperter Håvard 
Kauserud, den fascinerende his-
torien om soppriket. Sopp har 
enorm diversitet og fantastiske 
egenskaper. Soppriket har en 
avgjørende betydning for livet 
på jorda. 223 sider. 

Soppriket 

Skyddsvärd Skog 
Beskriver karplanter, moser, lav og sopp 
som kan brukes som praktiske verktøy 
og indikatorer på høye naturverdier 
i skog. I tillegg er det beskrevet ulike 
biotoper og deres skjøtselsbehov.  
Mer enn 600 arter er beskrevet med mer 
enn 800 bilder. 

Boken er en viktig kunnskapskilde for alle 
som har interesse for skog og naturvern.

Boka er en revidert og utvidet 
utgave av klassikeren “Signalarter”.

Livets opprinnelse 

Pris kr 349Pris kr 349

Pris kr 1166

Hvordan ti millioner arter 
redder livet ditt 
Glitrende fortellinger om vårt 
samspill med naturen. Du og 
jeg er innvevd i naturens flett-
verk, mye tettere enn du tror. 
Millioner av arter gir oss mat, 
medisin og et levelig miljø, i 
tillegg til at naturen gir oss 
kunnskap og glede. 220 sider

På naturens skuldre 

Pris kr 349

Liv  
Historien om universets mest 
spektakulære oppfinnelse 
I Liv forsøker forfatter Dag 
Hessen å bygge en bro mellom 
den undrende gutten under 
stjernehimmelen, og de frem-
tredende vitenskapsfolkene 
som siden har forsøkt å gi oss 
et svar på disse spørsmålene. 
192 sider

Pris kr 349

Himmelkalenderen 2022
– astronomisk håndbok og 
almanakk 
Himmelkalenderen 2022 gir en 
oversikt over alle astronomiske 
begivenheter i 2022. I tillegg 
fungerer den som vanlig kalen-
der, og er full av interessante 
fakta. Rikt illustrert i farger.  
224 sider.

Pris kr 249

Pris kr 532

Stort utvalg av naturbøker
Vi har et stort utvalg av alle typer bøker med 
natur som tema. Alt fra generelle titler om 
natur og miljø, til detaljerte håndbøker og 
verk som behandler en gruppe dyr, planter, 
sopp  eller lav. I tillegg felthåndbøker på dyr  
       og fugl fra hele verden.  
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