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Evolution (tidligere Entomologica scandinavica)
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Medlemstall
Ved utgangen av 2004 hadde Norsk entomologisk forening 430 medlemmer. De fordeler seg på 371
norske, 29 nordiske (utenom norske), og 30 fra utlandet utenfor Norden. Foreningen har 123
gratismedlemmer. Mer enn halvparten av disse er forbindelser som vi bytter tidsskrifter med.
Foreningen har ett æresmedlem: Astrid Løken.
I løpet av året har medlemstallet gått noe ned. Dette skyldes delvis at en del personer som de siste årene
ikke har betalt kontingent, er blitt fjernet fra medlemsregisteret. Det har vært nødvendig å sende et betydelig antall purringer på kontigent til medlemmene.
Medlemsmøter
• 20. januar. Medlemsmøte. Lars Ove Hansen: Om klekking av insekter, spesielt med henblikk på
galledannere og parasitter.
• Årsmøte (for 2003) ble holdt onsdag 18. februar. Under dette møtet holdt Lars Ove Hansen
foredrag: Sommerfugler og planter.
• 3. mars. Medlemsmøte. Claus Christiansen: Kvartærgeologi – perioden som formet landet.
• 5. juni. Feiring av Norsk entomologisk forenings 100-årsjubileum.
• 19. oktober. Litteratur- og utstyrskveld. Auksjon.
• 16. november. Ole Lønnve: Innføring i Norges planteveps (Symphyta).
• 7. desember. Julemøte med servering. Ove Bergersen: Bildekavalkade over Norges
øyenstikkere.
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Bokauksjon
I forbindelse med medlemsmøtet 19. oktober, ble det arrangert en auksjon. Overskuddet ble på 5131 kr.
Ekskursjoner
20. august og 17. september ble det arrangert ekskursjoner med nattlokking til Naturhuset ved Fornebu.
Ellers har foreningens medlemmer gjennom hele sesongen samlet mye insekter i området rundt
Naturhuset.
Biomangfolddag
NEF deltok med stand på Biomangfolddagen på Bråtetjern i Ski kommune 18. mai.
100-årsjubileet 5. juni
Markeringen startet med en mottaglse på Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. Det var taler og
hilsener, samt en prolog ved Eline Hågvar. En vakker utstilling på museet som viser entomologiens og
foreningens historie ble åpnet av direktøren for Naturhistorisk museum, Elen Roaldset. Deretter ble
arrangementet på Zoologisk museum avsluttet med lunsj. Deltagerne ble fraktet med buss til
Videnskapsakademiet i Drammensveien. Fra kl. 15.00 til kl. 18.00. ble det her avviklet et faglig
seminar med 8 foredrag. Fra kl. 19.00 var det en festmiddag der det ble holdt taler og frembrakt
hilsningstaler og presanger fra søsterforeningene i de andre nordiske land.
Et detaljert oversikt over hele jubileumsprogrammet vil bli publisert i Insekt-Nytt (2005, vol. 29, hefte
3-4).
Styremøter
Det har vært avholdt styremøte 27.januar, 26. februar og 14. september. Disse møtene har delvis vært
sammen med foreningens jubileumskomite.
Internett-aktiviteter i 2004
Prosjektet med å få lagt ut faktaark om Norges øyenstikkere er ennå ikke avsluttet. Dette prosjektet er
et samarbeid med Naturhistorisk museum i Oslo. Det arbeides nå med å få sluttført dette prosjektet.
Ommund Bakkevold og Eirik Rindal er ansvarlig for hjemmesidene til NEF. Foreningen har nå serverplass på serveren til Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. Adressen er: www.entomologi.no . Arbeidet med å legge ut informasjon om NEF og eldre utgaver av tidsskriftene har fortsatt i 2004.
Norwegian Journal of Entomology
Nr. 1/2004 ble sendt ut i september, og nr. 2/2004 ble trykt i februar 2005.
Insekt-Nytt
Dobbeltnummeret 1-2 2004 ble trykt i april. Hefte 3-4 er forsinket og vil først komme i februar 2005.
Insekt-Nytt blir distribuert til alle NEFs medlemmer, samt til flere biblioteker og offentlige kontorer,
journalister o.a. Totalt sendes det derfor ut over 500 eksemplarer.
Insecta Norvegiae og Norske Insekttabeller
I serien Norske Insekttabeller er nr. 17 blitt trykket i løpet av året: John Skartveit. Nordiske hårmygg
(Bibionidae). Larver og imagines.
Jubileumsbok
I mai kom foreningens jubileumsbok ut: ”Entomologiens historie i Norge. Norsk entomologisk
forening 1904-2004”. Den er forfattet av Lauritz Sømme, og Lars Ove Hansen har vært bilderedaktør.
Boka er på 326 sider og er gjennomillustrert i farger. Mange av foreningens medlemmer har bidratt
med informasjon, og utgivelsen av boka har vært et stort løft for foreningen både når det gjelder arbeid
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og ikke minst når det gjelder finansieringen. Forfatter og forening har grunn til å være stolte av boka
som har fått mye skryt.
Vernesaker, offentlige høringer, annet samarbeide
NEF har deltatt aktivt i SABIMA (Samarbeidsrådet for bevaring av biologisk mangfold). Mange
vernesaker og høringer som tidligere gikk over verneutvalget i foreningen, får nå bred støtte gjennom
felles innspill fra SABIMA.
Foreningens lupe
Binokularlupen lagres i øyeblikket på Zoologisk Museum i Oslo. Medlemmer som ønsker det kan søke
om å få låne den. Lupelampen er gått i stykker, og vil ikke bli reparert, da den er av meget gammel
modell.
Økonomi
Årets regnskap viser et underskudd på 66 623,05 kroner.I tillegg har vi en gjeld til SABIMA på 45 900
kroner. Ved utgangen av 2004 har foreningen 103 894,42 kroner på brukskonto i DnB og 108 317,98
kroner på fondskonto i Avanse stat.
For 2004 er det gitt driftsstøtte fra Miljøverndepartementet (MD) på kr. 81 000.
Foreningens tilstand
Foreningens medlemstall holder seg relativt stabilt. Vi konstaterer at de fleste lokalforeningene fungerer på et veldig lavt nivå. Vi merker den generelle tendensen i samfunnet at foreningslivet er mindre
viktig for folk. At lokalforeningene er lite aktive, betyr likevel ikke at alle former for entomologisk aktivitet er fraværende. Det er mange enkeltpersoner som driver et intenst innsamlingsarbeid, og det er
mye samarbeid på det uformelle plan. Den gode stofftilgangen til bladene, er også en indikator på et
høyt aktivitetsnivå. I forbindelse med jubileet har vi fått god PR i flere radioprogrammer, og takket
være internettsidene når vi fram til mange.
I løpet av året har NEF i samarbeid med SABIMA startet en entomologisk ”underavdeling” av DNs
rødlisteprosjekt. Øivind Gammelmo har vært ansatt for å drive dette arbeidet. Det er planer om å engasjere medlemmene i et storstilt program for å kartlegge lokalitetene for rødlistede insektarter. I skrivende stund er fortsettelsen av dette programmet noe usikker da vi ikke vet om det kommer penger til videreføringen.
Tidsskriftsituasjonen normaliserte seg i løpet av 2002, og i 2003 greide vi å holde utgivelsestakten
oppe. På grunn av det store arbeidet med jubilumsboka, greide vi ikke å gjennomføre det normale
utgivelsesprogrammet i 2004. I løpet av februar 2005 vil vi være à jour med bladene for 2004.
Støtten fra MD viser at de har tillit til at vi skal klare å holde oppe et høyt aktivitetsnivå, og at de betrakter foreningen som en viktig aktør i arbeidet med å forvalte kunnskapen om det biologiske mangfoldet i landet. La oss fortsette arbeidet for å øke interessen for – og kunnskapen om – insektene i Norge.
Leif Aarvik
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Jan Arne Stenløkk
sekretær

