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Medlemstall
Ved utgangen av 2005 hadde Norsk entomologisk forening 510 medlemmer. De fordeler seg på 351
norske, 20 nordiske (utenom norske), og 15 fra utlandet utenfor Norden. Foreningen har 124
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. Vi har fått en del nye medlemmer gjennom innmeldingsskjemaet som ligger på våre nettsider.
Medlemsmøter
• 18. januar. Sommerens fangst 2004.
• 22. februar. Årsmøte 2004. Øivind Gammelmo. Presentasjon av Rødlisteprosjektet.
• 19. april. Sigmund Hågvar. Maurens forunderlige liv, og deres gjester.
• 20. september. Vladimir Gusarov: The amazing diversity of staphylinid beetles.
• 18. oktober. Claus Christiansen: Hvordan en biotop blir til – sett fra geologisk synsvinkel.
• 15. november. Øistein Berg. Om bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) til å lage kart
over funn av insekter.
• 13. desember. Julemøte med pizza etc. Litteratur- og utstyrskveld.
Kurs
Kurs i kartlegging av rødlistearter (i samarbeid med Norsk Botanisk Forening). 23-24. april på Naturhistorisk museum, Oslo.
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Fagsamling i rødlistekartlegging og ekskursjon. 24-26. juni på Lien Fjellgard, Svartdal, Telemark.
Kurset ble arrangert i samarbeid med SABIMA og fikk økonomisk støtte fra DN. 31 personer deltok og
var meget vellykket. Gjennom dette fikk Rødlisteprosjektet en god start.
Ekskursjoner
21. mai og 26. august ble det arrangert ekskursjoner til Naturhuset ved Fornebu. Den første av disse to
druknet dessverre i regn. Ellers har foreningens medlemmer gjennom hele sesongen samlet mye
insekter i området rundt Naturhuset.
Biomangfolddag
NEF deltok med stand på Biomangfolddagen i Maridalen, Oslo, 22. mai.
Styremøter
Det har vært avholdt styremøte 8. februar og 19. oktober.
Internett-aktiviteter i 2005
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. Eirik Rindal er ansvarlig for hjemmesidene til NEF. Foreningen har 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 2005. Alle årganger av Insekt-Nytt fra og med
starten i 1976 til og med 1999 er nå lagt ut som pdf-filer. Sommerfugltidsskriftet Atalanta norvegica,
som utkom i perioden 1967-1983, er i løpet av året også blitt lagt ut som pdf-filer.
Norwegian Journal of Entomology
Nr. 1/2005 ble trykt i juni, og nr. 2/2005 ble trykt i desember.
Insekt-Nytt
Dobbeltnummeret 1-2 2005 ble trykt i august. Hefte 3-4 ble også trykt som dobbeltnummer i
november. Hefte 3-4 inneholder stoff fra 100-årsjubileet i 2004. 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
For første gang på flere år har foreningen publisert et hefte i serien Insecta norvegiae. Serien har fått ny
layout og nytt format i samme stil som Norwegian Journal of Entomology: No. 7. Lita Greve: Atlas of
the Clusiidae (Diptera) in Norway. Heftet ble trykt i november og sendt ut til alle NEFs medlemmer.
I serien Norske Insekttabeller er nr. 18 blitt trykket i løpet av året: Ingvar Stol. Nordiske mosskorpioner
(Pseudoscorpiones).
Vernesaker, offentlige høringer, annet samarbeide
NEF deltar 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. Etter at Artsdatabanken ble opprettet, er mange av NEFs medlemmer blitt sterkt involvert i arbeidet med å revidere den nasjonale rødlista. Siden insektene utgjør mer enn halvparten av artene på den nåværende lista, er det nødvendig at landets entomologer, enten de er entomologer på hobbybasis eller er ansatt ved institusjoner, engasjeres i arbeidet. Parallelt med dette er medlemmene blitt
engasjert i DNs prosjekt med å kartlegge forekomster av rødlistearter. Gjennom SABIMA har en person fått en halv stilling for å drive dette prosjektet. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har
stiltt kontorplass til disposisjon. I 2005 har Anders Endrestøl vært engasjert i denne jobben.
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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 77 921,86 kroner.
Ved utgangen av 2005 har foreningen 23 558,97 kroner på brukskonto i DnB og 110 731,55 kroner på
fondskonto i Avanse stat.
For 2005 er det gitt driftsstøtte fra Miljøverndepartementet (MD) på kr. 95 000.
Foreningens tilstand
Foreningen har fortsatt en betydelig utskifting av medlemmer. Det kan se ut til at vi ikke har maktet å
legge forholdene til rette slik at mange nok nye medlemmer etablerer et varig forhold til foreningen.
Dette kan også ha sammenheng med at en del av 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. Som
nevnt er mange av våre medlemmer engsjert i ulike former for ”rødliste arbeid”.
Når det gjelder utgivelsen av våre tidsskrifter, har vi jevnt over klart å være i rute. Imidlertid kom den
siste utsendelsen på nyåret 2006, selv om bladene var trykket på slutten av 2005.
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 å vise oss denne tilliten verdig, og arbeide for å øke interessen for – og
kunnskapen om – insektene i Norge.
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