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I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud:  
 
 
NEFs styre:  
Formann  Lars Ove Hansen, Oslo 
Nestformann Jostein B. Engdal, Sætre  
Sekretær   Jan Arne Stenløkk, Randaberg  
Kasserer  Hallvard Elven, Oslo  
Styremedlemmer  Anders Endrestøl, Oslo  

 Leif Aarvik, Ås  
 Øivind Gammelmo, Grua  

Styret for NEFs fond  
 Trond Hofsvang, Ås 
 Lita Greve Jensen, Bergen  
 Arne C. Nilssen, Tromsø 
 
Distributør   Leif Aarvik, Ås  

Revisor   Per Nedreberg, Ås  

Valgkomité   Sigmund Hågvar, Ås  
Kjell Magne Olsen, Oslo 

 
Tidsskrifter 
Norwegian Journal of Entomology  
Redaktør  Øivind Gammelmo, Grua  
Redaksjonskomiteen  Arne C. Nilssen, Tromsø  
 Lita Greve Jensen, Bergen  
 Arild Andersen, Ås  
 Knut Rognes, Stavanger  
 Arne Fjellberg, Tjøme  
 
 
 
 

 
InsektNytt  
Redaktør  Anders Endrestøl, Oslo  
Redaksjon  Jan Arne Stenløkk, Randaberg 
                       Leif Aarvik, Ås  
 Lars Ove Hansen, Drammen 
 Halvard Hatlen, Gjemnes  
 Hallvard Elven, Oslo  
    
Insecta Norvegiae  
Redaktør  Lars Ove Hansen, Drammen 
Redaksjon  Øivind Gammelmo, Grua  
 Eirik Rindal, Oslo  
 Frode Ødegaard, Trondheim  
 
Norske Insekttabeller  
Redaktør Sigmund Hågvar, Ås  
 
NEFs Internettsider  
Redaktør Hallvard Elven, Oslo  
 
Representant i Samarbeidsrådet for bevaring av 
biologisk mangfold (SABIMA)  
 Øivind Gammelmo, Grua  
 
Kartleggingskoordinator for Artsdatabanken (50% 
stilling) via SABIMA  
 Hallvard Holtung, Ås  
 
 

 
 
 



Norsk Entomologisk Forening
Årsmelding 2011

2 

 

Medlemstall 
Ved utgangen av 2011 hadde foreningen 643 medlemmer. De fordeler seg på 516 norske, 39 
nordiske og 88 fra utlandet utenfor Norden. Til sammen 76 av medlemmene er 
bytteforbindelser vi utveksler tidsskrifter med.  

I løpet av året har foreningens medlemstall økt med 16 medlemmer. Økningen har hoved-
saklig vært i den norske medlemsmassen (+13). Alle nyinnmeldinger skjer via innmeldings-
skjemaet på foreningens nettsider [www.entomologi.no/medlemskap/medlemskap.html]. 

Medlemsmøter  
Det har blitt arrangert 7 medlemsmøter i 2011, seks på Zoologisk museum i Oslo og et på 
Lilløyplassen i Bærum. 

11. januar Sommerens fangst. Medlemmene presenterer dyr og opplevelser fra siste års fangs. 

22. februar Lars Ove Hansen: Monarksommerfuglens vandringer. Årsmøte. 

5. april Torstein Kvamme: Maurfaunaen i Norge - store tuer og uløste spørsmål. 

26. august Grillkveld og lysfellefangst på Lilløyplassen ved Fornebu, Bærum. 

11. oktober Egil Michaelsen: Temakveld - Insekter og andre skapninger i kameraøyet. 

15. november Roald Bengtson: Skattejakt [om sterkt truete sommerfugler i Norge]. 

6. desember Christian Steel: Julemøte. Naturmangfoldloven - et våpen som stopper 
gravemaskiner. 

Styremøter  

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2011, henholdsvis 9. mars, 27. september og 15. november.   

Ekskursjoner og kurs 

NEFs sommersamling Ingelsrud Eidskog, Hedmark 24.‐26. juni. Den tradisjonsrike 

sommersamlingen ble i år arrangert i et meget spennende entomologisk område. 13 deltagere 
var med, og disse fikk se mange gode lokaliteter i form av både enger, vann og elver. Det ble 
gjort en rekke gode funn av rødlistede arter som klubbe-elveøyenstikker (CR), heroringvinge 
(EN), mørk rutevinge (EN) og vannlilje-torvlibelle (NT). På vei hjem dro flere innom 
småbruket Mikkelsrud i Aurskog-Høland, og gjorde ytterligere entomologisk undersøkelser 
der. SABIMA støttet samlingen med kr 15.000.    

Kurs og kartleggingsturer i samarbeid med SABIMA 2011 

Vår forening har i samarbeid med SABIMA har i 2011 fortsatt suksessen med å arrangere 
felles kartleggingsturer. Dette tilbudet fungerer nå meget bra og har en stor positiv effekt i 
kunnskapsoppbygging, er god nettverksbygging, og gir en felles forståelse på tvers av 
artsgrupper. Her kan entomologene lære om vertsplanter av botanikeren, samtidig som 
soppfolket kan lære om insekter som livnærer seg av sopp. Funnene registreres fortløpene på 
www.artsobservasjoner.no. 
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Prinsdal skytebane, Oslo, 29. mai. Fellestur til stort friområde som trues av omregulering. 11 

deltagere, for det meste entomologer. Det ble gjort funn av rødlistearten liten 
bloddråpesvermer (VU).         

Bastøy, Horten, 5. juni. Tur med 20 deltagere der alle SABIMA-foreningene var representert. 

Det ble gjort en rekke gode funn som er publisert under eget prosjekt i artsobservasjoner.no. 
Av spesielle arter bør strandflatbukedderkopp (CR) og karminspinner (EN) nevnes. 

Vardåsen naturreservat, Rygge, 13. august. Det deltok 25 personer på denne fellesturen. 
Selv om de fleste hadde fokus på sopp, ble det også gjort registrering og innsamling av 
insekter, spesielt biller. 

Limnologitreff Jønsberg, Stange, 12.‐14. august. Dette var et fellestreff for vår forening og 

Norsk zoologisk forening med fokus på arter og problemstillinger knyttet til dammer og 
våtmark. Samlingen ble gjort i samarbeid med våtmarksgruppa til Norsk Ornitologisk 
forening Hedmark. Disse veiledet rundt interessante dammer i området, og holdt foredrag om 
arbeidet med nygraving og restaurering av dammer i kulturlandskapet. 18 deltagere var innom 
treffet. 

Kristiansand 26. ‐ 28. august. Kartleggingstur med fokus på gamle hule trær. 

Andre medlems‐ og publikumsaktiviteter 

Biomangfolddagen 2011. Årets markering ble avholdt ved Sognsvann i Oslo søndag 22. mai 
2011, kl. 10-19. Vår forening var representert med egen stand hvor vi hadde stilt ut forskjellig 
materiell, og reklamert for foreningens tidsskrifter og medlemstilbud. Dette er et 
publikumsarrangement der alle biomangfold-foreningene er representert med stands. 

Nordisk billesamling på Frya, Ringebu 20. ‐22. juni. Bille-eksperter fra hele Norden har dannet ei 

ny gruppe kalt Nordic Coleoptera Group (NCG). SABIMA støttet grunnleggelsesmøtet av denne 
gruppa med kr 20 000. Samt hjalp til med organiseringen av treffet. Samlingen ble holdt i 
Gudbrandsdalen for 15 deltagere. En rekke gode funn ble gjort, inkludert en ny art for Norge, og flere 
rødlistefunn. Se www.forskning.no/artikler/2011/november/304031. 

Tidsskrifter 
Norwegian Journal of Entomology. Volume 58 (1) ble trykket 21. juni og sendt ut før sommeren. 
Volume 58 (2) ble trykket 12. desember og sendt ut i romjula. Situasjonen med god tilgang på 
publiserbart materiale fortsatte i 2011, selv om styret kunne konstatere en svak nedgang i tyngre 
faglige artikler. Foreksepel var det ingen nybeskrivelser av arter i 2011. Flere manus ligger på vent til 
Volume 59 (1). Det ble publisert 63 nye arter for Norge. 

Insekt-Nytt har i 2011 kommet ut med 4 nummer (Volum 36) fordelt på tre hefter. Nr. 1 kom ut i mars 
og ble trykt i et opplag på 750. Nr. 2/3 var et dobbeltnummer og kom ut i juni 2011 med et opplag på 
1200. Dette var et temanummer som omhandlet insekter som gjerne omtales i medias såkalte 
agurknytt sommerstid. Heftet var på hele 134 sider og ble distribuert til en rekke avisredaksjoner rund 
om i vårt ganske land. Mediadekninga var meget bra etterpå. Nr. 4 kom ut i desember med et opplag 
på 750. Ordningen med utsendning (plastpakket eller adressen rett på heftet) ser ut til å fungere, og vi 
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kommer derfor til å videreføre dette. 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 i Norge og ca. 100 til øvrige verden (medlemmer og bytteforbindelser). 

 

NEFs nettsider 
Foreningens nettsider har vært fysisk plassert på serveren til Naturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo. Web‐adressen er www.entomologi.no. Hallvard Elven har vært ansvarlig for drifting av 
nettsidene i 2011. Nettsidene holdes løpende oppdatert med informasjon om kommende møter og 
turer, samt nyheter av interesse for det entomologiske miljøet i Norge. Foreningen har hatt som 
målsetning å gjøre alle foreningens tidligere publikasjoner tilgjengelige på pdf. Dette arbeidet er på 
det nærmeste ferdigstilt. Nye publikasjoner blir frigitt på pdf tre år etter trykking. 

Foreningen arbeider videre med å få scannet inn sine publikasjoner og gjøre disse fritt tilgjengelige via 
nettsidene. Nå er nærmere 300 nummer/verker i seks tidsskriftserier lett tilgjengelige som pdf. 

 

Kartleggingskoordinator 

I 2009 ble Hallvard Holtung tilsatt ved SABIMA i halv stilling som kartleggingskoordinator i 
entomologi. Stillingen er finansiert gjennom en årlig bevilgning fra Artsdatabanken (kanalisert 
gjennom Direktoratet for naturforvaltning). Kartleggingskoordinatorens oppgave er å  koordinere 
innsatsen blant NEFs medlemmer i arbeidet for  å kartlegge vår insektfauna. 

I tillegg til å koordinere kartleggingsinnsatsen blant våre medlemmer, skal kartleggingskoordinatoren 
også legge til rette for seminarer og turer, gi støtte til medlemmenes egne kartleggingsprosjekt, samt å 
bidra til å styrke foreningen generelt. En vesentlig del av stillingen består av arbeid med artsobserva-
sjoner.no, særlig med å få på plass kvalitetssikring av data.  

Kartleggingsmidler 
Gjennom vår forening har det blitt utlyst midler til kartlegging. Det ble i 2011 delt ut kr. 55.731. 
Fortrinnsvis er dette midler til nykartlegging og virksomhet som ikke ville blitt gjennomført 
uten denne støtten. 

 Svein Bekkum, kr 5.000 til innkjøp av lysfeller for kartlegging av nattsommerfugler på 
Vinstra. 

 Inge Selås, kr 3.282 til kartlegging av dagsommerfugler i trysil. 

 Norvald Gjelsvik, kr 2.195 til innkjøp av GPS som skal brukes til kartlegging av maur 
og maurtuer i Fana.  

 Bernt K Knutsen, kr 4.974 til kartlegging av øyenstikkere i Vest-Agder. 

 Halvard Hatlen, kr 5.004 til kartlegging og innsamling av flere insektgrupper i Møre 
og Romsdal. 

 Jostein Engdal, kr 3.032 til kartlegging av mnemosyne-sommerfugl i Sogn og 
Fjordane 

 Per Kristian Solevåg, kr 4.982 til kartlegging av biller på Sula og Giske, Møre og 
Romsdal. 

 Sigurd Bakke, kr 5.193 til kartlegging av sommerfugler på Tromøya og i Skien. 
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 Hallvard Holtung, kr 3.105 til kartlegging av blåbånd-vannymfe i Vestfold. Dekkes av 
tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud (FMBu). 

 Morten Hage, kr 7.230 til kartlegging av klubbe-elveøyenstikker. Dekkes av tilskudd 
fra FMBu 

 Christian Steel, kr 2.091 til kartlegging av niobeperlemorvinge. Dekkes av tilskudd fra 
Fylkesmannen i Østfold (FMØ). 

 Inge Selås, kr 3.282 til kartlegging av niobeperlemorvinge. Dekkes av tilskudd fra 
FMØ. 

Økonomi  

Ved utgangen av 2011 har foreningen NOK 361 036,89 på tre konti DnB. Av dette er NOK 228 
178,65 plassert i to sparekonti, og utgjør foreningens fond.  

Foreningens viktigste inntektskilder i 2011 var medlemskontingenter (NOK 129 009) og driftsstøtten 
fra Miljøverndepartementet (NOK 221 000). Foreningens største utgiftsposter var produksjon og 
trykking av Norwegian Journal of Entomology (NOK 172 875) og Insekt-Nytt (NOK 175 975). 
Temanummeret Insekt-Nytt 2/3 ble for øvrig en ekstra stor utgiftspost. 

 

 

 

 
Oslo, 21. februar 2011 

 
 
 
   


