
 

 
Årsmelding for Norsk entomologisk forening 2007 

 
 
I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: 
 
Styret: 
Formann       Leif Aarvik, Ås 
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     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 
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Redaktør       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 
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         Øivind Gammelmo, Grua 
 
Distributør       Leif Aarvik, 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 2007 hadde Norsk entomologisk forening 572 medlemmer. De fordeler seg på 445 
norske, 41 nordiske (utenom norske), og 86 fra utlandet utenfor Norden. 69 av de utenlandske 
”medlemmene” er forbindelser som vi bytter tidsskriftene med. Foreningen har tre æresmedlemmer: 
Astrid Løken, Lauritz Sømme og Tore Randulff Nielsen. 
 
Medlemsmøter 

• 16. januar. Sommerens fangst 2006. 
• 13. februar. Årsmøte 2006. Morten Falck. Norges snappefluer (Therevidae). 
• 13. mars. Ny norsk rødliste 2006. Presentasjon og diskusjon. 
• 17. april. Øistein Berg, Jostein Engdal, Lars Ove Hansen, Tony Nagypal. Insekter og insektlo-

kaliteter i Armenia. 
• 18. september. Per Nedreberg. Sommerfugler i Syd-Tyrol. 
• 16. oktober. Stefan Olberg. Presentasjon av billefamilien trebukker (Cerambycidae). 
• 13. november. Morten Falck og Øivind Gammelmo. Fluekveld. 
• 11. desember. Julemøte med pizza og mineralvann. Finn Moe viste insektbilder fra sommeren 

2007. 
 
Kurs 

• Fagsamling i rødlistekartlegging og ekskursjon. 15-17. juni på Østre Bolærne, Nøtterøy. Kurset 
ble arrangert i samarbeid med SABIMA og fikk økonomisk støtte fra DN. Anders Endrestøl le-
det kurset og har også stått for det meste av planlegging og organisering. Rundt 30 personer del-
tok, og samlingen var meget vellykket. Gjennom dette fikk Rødlisteprosjektet en god oppføl-
ging.  

 
Ekskursjoner 

• 9. juni ble det arrangert dagekskursjon til kalktørrengene i Hole kommune. Denne 
ekskursjonenen ble ledet av Lars Ove Hansen. 

• 23. august ble det arrangert nattfangst ved Naturhuset på Oksenøya.  
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Styremøter  
Det har vært avholdt styremøte 17. januar, 28. august, 16. oktober og 5. desember.  
 
Internett-aktiviteter i 2007 
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 2007. Alle årganger av Norsk entomologisk Tidsskrift fra 1968 til 1978 er nå ferdig scan-
net og vil om kort tid bli lagt ut på våre nettsider. 
 
Norwegian Journal of Entomology 
Nr. 1/2007 ble trykt og sendt ut før sommeren, og nr. 2/2007 ble sendt ut i desember.  
 
Insekt-Nytt 
Dobbeltnummeret 1-2 2007 ble trykt i mai. Dette heftet er et spesialnummer som tar for seg den nye 
norske rødlista. Hefte 3 ble trykt i august, og hefte 4 ble trykt i desember. 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 2008. 
 
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. Mange av medlemmene er 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. Natur-
historisk museum, Universitetet i Oslo, har stilt kontorplass til disposisjon. I likhet med i 2006 har An-
ders Endrestøl vært engasjert i denne jobben i 2007. 
 
Økonomi 
Årets regnskap viser et underskudd på 80293,40 kroner. Underskuddet er ikke reelt. Det fremkommer 
fordi vi har betalt alle utestående fordringer for 2006 og 2007. Vi hadde et etterslep på redigering av 
NJE, samt at vi har betalt siste nummer av Insekt-Nytt og Norwegian Journal of Entomology. Vanligvis 
har årets siste hefter blitt betalt tidlig påfølgende år. 
Ved utgangen av 2007 har foreningen 29500,56 kroner på brukskonto i DnB og 133639,86 kroner på 
Sparekonto i samme bank. Denne sparekontoen utgjør foreningens fond. 
For 2007 er det gitt driftsstøtte fra Miljøverndepartementet (MD) på kr. 105 000.  
 
Foreningens tilstand 
I løpet av året har medlemstallet steget kraftig. Økningen av antall norske medlemmer i 2007 er på ca. 
15 %. Så å si alle de nye medlemmer har meldt seg på gjennom innmeldingsskjemaet som ligger på 
våre nettsider. Vi har registrert at vi har fått en del nye medlemmer ved at personer som interesserer seg 
for fugler, også har begynt å kikke på insekter, spesielt sommerfugler. De nye digitale kameraene har 
også åpnet insektverdenen for flere. 
Det er mange enkeltpersoner i NEF som driver et intenst innsamlings- og registreringsarbeid, 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. Tilgangen på manus til tidsskriftene også en indikator på et 

  
 

 



 4

høyt aktivitetsnivå.  
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 meldes det fortsatt 
om stor aktivitet i Stavanger-gruppa. 
 
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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