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I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: 
 
Styret: 
Formann       Leif Aarvik, Ås 
Nestformann      Lars Ove Hansen, Drammen 
Sekretær       Jan Arne Stenløkk, Randaberg 
Kasserer       Per Nedreberg, Drøbak 
Styremedlemmer     Morten Falck, Oslo 
         Øivind Gammelmo, Grua 
         Jostein Engdal, Sætre 
 
Redaksjon av Norwegian Journal of Entomology 
Redaktør       Lauritz Sømme, Oslo 
Redaksjonssekretær     Lars Ove Hansen, Drammen; Øivind Gammelmo, Grua 
Medlemmer av redaksjons-   Arild Andersen, Ås 
komiteen       Knut Rognes, Stavanger 
         Arne C. Nilssen, Tromsø 
         Lita Greve Jensen, Bergen 
         John O. Solem, Trondheim 
 
Redaksjonen av Insekt-Nytt 
Redaktør       Lars Ove Hansen, Drammen; Anders Endrestøl, Oslo 
Redaksjon       Jan Arne Stenløkk, Randaberg 
         Leif Aarvik, Ås 
         Halvard Hatlen, Gjemnes 
         Hallvard Elven, Oslo 
         Eirik Rindal, Oslo 
 
Redaksjonen av Insecta Norvegiae 
Redaktør       Lars Ove Hansen, Drammen 
Redaksjon       Øivind Gammelmo, Grua 
         Eirik Rindal, Oslo 
         Frode Ødegaard, Trondheim 
 
Redaksjon av Norske Insekttabeller 
         Sigmund Hågvar, Ås 
 
NEFs Internettsider    Eirik Rindal, Oslo 
 
Distributør       Leif Aarvik, Ås 
 
Revisor        Claus Christiansen, Ås 
 
Valgkomité       Alf Bakke, Asker 
         Sigmund Hågvar, Ås 
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Norsk medlem i rådet i Scandinavian Society of Entomology som utgir Insect Systematics & 
Evolution (tidligere Entomologica scandinavica) 
         Geir E.E. Søli, Oslo 
 
Kontaktmann vedrørende norske insektnavn 
         Lars Ove Hansen, Drammen 
         Øivind Gammelmo, Grua 
 
Representant i Samarbeidsrådet for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA) 
         Øivind Gammelmo, Grua 
 
Entomologisk koordinator for Rødlisteprosjektet (50% stilling) via SABIMA 
         Anders Endrestøl, Oslo 
 
Styret for NEFs fond  

Lita Greve Jensen, Bergen 
         John O. Solem, Trondheim 
         Lauritz Sømme, Oslo 
 
 
Medlemstall 
Ved utgangen av 2006 hadde Norsk entomologisk forening 547 medlemmer. De fordeler seg på 383 
norske, 23 nordiske (utenom norske), og 15 fra utlandet utenfor Norden. Foreningen har 125 
gratismedlemmer. 78 av disse er forbindelser som vi bytter tidsskrifter med. Foreningen har ett æres-
medlem: Astrid Løken. 
 
I løpet av året har medlemstallet steget noe. Vi har blant annet fått en del nye medlemmer gjennom 
innmeldingsskjemaet som ligger på våre nettsider. 
 
Medlemsmøter 

• 17. januar. Sommerens fangst 2005. 
• 21. februar. Årsmøte 2005. Anders Endrestøl. Rapport om Rødlisteprosjektet. 
• 21. mars. Vladimir Kononenko. Nature and insect habitats in the Far East of Russia. En bilde-

kavalkade. 
• 25. april. Lauritz Sømme. Sosiale insekter – diktatoriske stater. 
• 19. september. Preben Ottesen: Smittespredende, blodsugende og stikkende dyr i Norge – et 

streiftog innen medisinsk zoologi. 
• 17. oktober. Jan Erik Røer: Utstyr og bøker fra Natur og Fritid. Leif Aarvik: Bilder fra Samos. 

Lars Ove Hansen: Bilder fra kurs/ekskursjon i Gravberget i juni. 
• 21. november. Frode Ødegaard. Hvor mange innsektarter finnes det? Perspektiv fra en heise-

kran i Panamas regnskog. 
• 12. desember. Julemøte med pizza og mineralvann. Jostein Engdal viser bilder fra Borneo. 

 
Kurs 

• Lørdag-søndag 23-24. april. Kurs i kartlegging av rødlistearter. Sted: NHM Tøyen. Arrangør 
SABIMA. 

• Fagsamling i rødlistekartlegging og ekskursjon. 23-25. juni på Gravberget gård, Våler i Hed-
mark. Kurset ble arrangert i samarbeid med SABIMA og fikk økonomisk støtte fra DN. Anders 
Endrestøl ledet kurset og har også stått for det meste av planlegging og organisering. Godt og 
vel 20 personer deltok, og samlingen var meget vellykket. Gjennom dette fikk Rødlisteprosjek-
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tet en god oppfølging.  
 
Ekskursjoner 

• 20. mai og 19. august ble det arrangert ekskursjoner til Naturhuset ved Fornebu. Den første av 
disse ble ledet av Stefan Olberg og Ole Lønnve; den andre ble ledet av Lars Ove Hansen. Ellers 
har foreningens medlemmer også i år samlet mye insekter i området rundt Naturhuset. 

• 10. juni ble det arrangert dagekskursjon til vesthellinga av Krokskogen, Sollihøgda i Hole 
kommune. Denne ekskursjonenen ble ledet av Torbjørn Rødberg. 

 
Styremøter  
Det har vært avholdt styremøte 1. mars og 6. september.  
 
Internett-aktiviteter i 2006 
Foreningen har serverplass på serveren til Naturhistorisk 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 2006. Alle årganger av Norsk entomologisk Tidsskrift fra starten i 1921 til 1966 er nå fer-
dig scannet og vil om kort tid bli lagt ut på våre nettsider. 
 
Norwegian Journal of Entomology 
Nr. 1/2006 ble trykt i juni, og nr. 2/2006 ble trykt i november. Sistnevnte er et spesialhefte som utgjør 
proceedings fra Myriapode-kongressen i Bergen 25-29. juli 2005. Dette er et kjempe-hefte på hele 320 
sider. Det redaksjonelle arbeidet har vært fordelt mellom Bjarne Meidell, Lars Ove Hansen og Lauritz 
Sømme. 
 
Insekt-Nytt 
Dobbeltnummeret 1-2 2006 ble trykt i februar. Hefte 3 ble trykt i oktober. Hefte 4 gikk i trykken rett 
før jul, og vil bli sendt ut i januar 2007. 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 år er det ikke publisert noe i disse seriene, men flere av medlemmene har manus under forberedelse, 
så vi håper på publiseringer i 2007. 
 
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 invol-
vert i arbeidet med å revidere den nasjonale rødlista. Rødlista kom ut i desember i år. Parallelt med det-
te 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, Uni-
versitetet i Oslo, har stiltt kontorplass til disposisjon. I likhet med i 2005 har Anders Endrestøl vært 
engasjert i denne jobben i 2006. 
 
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 
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Årets regnskap viser et overskudd på 152 483,03 kroner. Imidlertid er ikke dette overskuddet reelt, da 
vi har en del ubetalte fakturaer på aktiviteter i 2006. 
Ved utgangen av 2006 har foreningen 109 793,96 kroner på brukskonto i DnB og 127 015,82,55 kroner 
på Sparekonto i samme bank. Midlene i NEFs fond, kr. 111 828,11 er overført til sparekontoen. 
For 2006 er det gitt driftsstøtte fra Miljøverndepartementet (MD) på kr. 101 000.  
 
Foreningens tilstand 
Foreningen har fortsatt en viss utskifting av medlemmer. I år ser det ut til at en litt negativ utvikling 
med hensyn til medlemstallet har snudd. Vi har fått mange nye medlemmer gjennom nettskjemaet vårt. 
I tillegg synes vi å merke en økende interesse for insekter blant folk. Det er mange enkeltpersoner i 
NEF som driver et intenst innsamlingsarbeid, og det er mye samarbeid på det uformelle plan. Det er 
fortsatt god stofftilgang til bladene, og våre redaktører og redaksjonssekretærer har masse å gjøre. Til-
gangen på manus til tidsskriftene også en indikator på et høyt aktivitetsnivå. Som nevnt er mange av 
våre medlemmer engsjert i ulike former for ”rødliste arbeid”. 
 
Vi har inntrykk av at det er liten aktivitet i lokalforeningene. Den entomologiske aktiviteten i  ”distrik-
tene” utføres mest av enkeltpersoner eller gjennom et uformelt samarbeid. Imidlertid har det i år blitt 
dannet en gruppe for sommerfuglinteresserte i Stavanger-området. Vi ønsker denne gruppa lykke til og 
håper den fører til øket entomologisk aktivitet i området! 
 
Når det gjelder utgivelsen av våre tidsskrifter, har vi jevnt over klart å være i rute. Imidlertid ble Insekt-
Nytt nr 3 en del forsinket noe som igjen førte til forsinket utsendelse av årets første hefte av NJE. 
 
Støtten fra MD viser at de har tillit til at vi skal klare å holde oppe et høyt aktivitetsnivå, og at de be-
trakter foreningen som en viktig aktør i arbeidet med å forvalte kunnskapen om det biologiske mang-
foldet i landet. La oss fortsette å vise oss denne tilliten verdig, og arbeide for å øke interessen for – og 
kunnskapen om – insektene i Norge. 
 
 
 
 

Leif Aarvik                                                        Jan Arne Stenløkk 
formann                                                                       sekretær 
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