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Medlemstall
Ved utgangen av 2008 hadde Norsk entomologisk forening 590 medlemmer. De fordeler seg
på 474 norske, 27 nordiske og 89 fra utlandet utenfor Norden. Til sammen 74 av de
utenlandske ”medlemmene” er forbindelser vi bytter tidsskriftene med. Foreningen har ved
årets slutt to æresmedlemmer, Lauritz Sømme og Tore Randulff Nielsen, Vårt mangeårige
æresmedlem Astrid Løken døde lørdag 19. januar 2008, i en alder av 96 år.

Norsk Entomologisk Forening 2
Årsmelding 2008

Medlemsmøter
15. jan.
Årets fangst.
12. feb.
Årsmøte
08. apr.
Arnstein Staverløkk, Bioforsk Plantehelse: Harlekinmarihøna – til glede og
besvær.
06. mai
Frode Falkenberg, Artdatabanken: Informasjon om den nye Artsportalen
14. okt.
Erik Rindal, Naturhistorisk museum: Entomologi og barcoding. Vil det fortsatt
være behov for klassisk artskunnskap i framtida?
11. nov. Ø. Gammelmo, O. Lønnve & S. Olberg, BioFokus: Insekter og naturkartlegging hva gjør BioFokus?
09. des.
Hallvard Elven, Naturhistorisk museum: I kortvingenes rike: En entomologisk
oppdagelsesreise
Kurs
20-22. juni For fjerde året på rad ble det i år også arrangert entomologisk samling i regi av
SABIMA og NEF som en del av "rødlisteprosjektet". Samlingen fant sted på
Horten natursenter 20-22 juni 2008 med ca. 18 deltagere. Samlingen ble
organisert og ledet av entomologisk koordinator Anders Endrestøl med deltagelse
fra styret. Fokuset på årets samling var "Artsobservasjoner". Arrangementet var
velykket og det er et ønske om å fortsette denne tradisjonen.
Ekskursjoner
15. juni
Insekter ved Østensjøvannet. Åpen ekskursjon for publikum i samarbeid med
Naturhistorisk museum. 38 personer deltok. En stor takk til Kjell Magne Olsen
som skal ha mye av æren for at dette ble et svært vellykket arrangement tross
kraftig regnevær.
Styremøter
Det har vært avholdt 2 styremøter: 10. mars og 21. Oktober 2008.
Internett-aktiviteter i 2008
Foreningen har sine nettsider fysisk plassert på serveren til Naturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo. Adressen er: www.entomologi.no. Eirik Rindal er hovedansvarlig for
drift av sidene, og i 2008 har vi kommet et godt skritt videre med å legge ut tidligere utgaver
av foreningens utgivelser: Norsk entomologisk tidsskrift /Norwegian Journal of Entomology
kan nå lastes ned i fullversjon (pdf) fra Vol. 1 (1920) til og med Vol. 47 (2000). Utgaver etter
2000 er foreløpig kun tilgjengelig med abstracts. Insekt-Nytt er på tilsvarende vis nå
tilgjengelig fra Årgang 1-24 (1976-1999). I 2008 ble også alle hefter av Insecta norvegiae og
Norske insekttabeller digitalisert og gjort tilgjengelige i fullversjon (pdf).
Høsten 2008 kunne foreningen – i samarbeid med Naturhistorisk museum – også presentere
Norske øyenstikkere (www.nhm.uio.no/norodo/). Forfattere er Ove Bergersen, Anders
Endrestøl og Ole J. Lønnve. Her finnes bestemmelsesnøkler og faktaark for alle norske arter,
illustrert med Ove Bergersen fantastiske fotografier.
Norwegian Journal of Entomology
Nr. 1/2008 ble trykt 14. mai og sendt ut før sommeren, og nr. 2/2008 trykt 28. november ble
sendt ut i desember. Nytt av året er at tidsskriftet har fått fargebilde på forsiden. Tidsskriftet
har god tilgang på artikler.
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Insekt-Nytt
Nummer 1 2008 ble trykt i mai med 1200 i opplag. I september ble dobbeltnummeret 2/3
2008 trykt med et opplag på 800. Hefte 4 ble trykt i november med et opplag på 800.
Nummeret fokuserte på svartelista og fremmede arter. 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.
Vernesaker, offentlige høringer, annet samarbeide
NEF deltar i SABIMA (Samarbeidsrådet for bevaring av biologisk mangfold). NEFs
representant i rådet er Øivind Gammelmo. Mange vernesaker og høringer som tidligere gikk
over verneutvalget i foreningen, får nå bred støtte gjennom felles innspill fra SABIMA. Vi har
blant annet levert høringssvar på forslag om vern av klippeblåvinge Scolitantides orion og
eremitt Osmoderma eremita. Mange av medlemmene er blitt engasjert i DNs prosjekt
("rødlisteprosjektet") med å kartlegge forekomster av rødlistearter. Gjennom SABIMA har en
person hatt en halv stilling som entomologisk koordinator for å drive dette prosjektet.
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har stilt kontorplass til disposisjon. Som i 2007,
har Anders Endrestøl vært engasjert i jobben som entomologisk koordinator i 2008.
Artsobservasjoner
I løpet av høsten 2007 ble NEF involvert i utviklingen av prosjektet Artsobservasjoner. Styret
og årsmøte gav sin tilslutning til deltagelse i dette prosjektet som er ledet av Artsdatabanken.
Artsobservasjoner er en nettbasert løsning for registrering av artsfunn basert på den svenske
Artsportalen. NEF var blant annet involvert i tilretteleggelse og oversettelse av den svenske
versjonen til norsk. For NEF har Anders Endrestøl vært engasjert i dette arbeidet.
Artsobservasjoner ble lansert 5. mai 2008, og i løpet av året er over 30 000 observasjoner av
insekter publisert gjennom løsningen.
Økonomi
Ved utgangen av 2008 har foreningen 92 218,49 kroner på brukskonto i DnB og 148 669,28
kroner på Sparekonto i samme bank. Denne sparekontoen utgjør foreningens fond.
For 2008 ble det gitt driftsstøtte fra Miljøverndepartementet på kr. 200 000. En generøs,
testamentarisk gave fra vårt mangeårige æresmedlem Astrid Løken innbragte foreningen kr.
109 600.
Foreningens tilstand
I løpet av året har foreningens medlemstall øket fra 572 til 590. Tendensen er en økning
norske medlemmer, 29 eller 6,5%, mens antall nordiske medlemmer dessverre har sunket
tilsvarende, 14 medlemmer. Ett av våre lokallag, Entomologisk klubb i Bergen, ble dessverre
lagt ned høsten 2008, og restkapitalen overført hovedforeningen. Vi vil her få takke Lita
Greve for hennes innsats gjennom mange år med å holde dette lokallaget i gang.
Som tidligere år, ser vi at de nye medlemmer i all hovedsak benytter innmeldings-skjemaet på
våre nettsider. Interessen for insekter er økende, ikke minst gjennom Artsdatabankens
lansering av Artsobservasjoner.no. Foreningen vil ta aktivt del i Artsdatabankens satsning på
en godt synlig måte, og ser positivt på muligheten for å øke medlemstallet fremover.
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