
Norsk entomologisk forening
Årsmelding 2012

1 

 

	
Årsmelding 2012 

	
	

Norsk	entomologisk	forening	
	
	
	
	
	
I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud:  
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Styremedlemmer  Anders Endrestøl, Oslo  

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

Revisor 	 Per Nedreberg, Frogn		

Valgkomité 	 Sigmund Hågvar, Oslo  
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  
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 Halvard Hatlen, Gjemnes  
 Hallvard Elven, Oslo  
    
Insecta	Norvegiae		
Redaktør  Lars Ove Hansen, Drammen 
Redaksjon  Øivind Gammelmo, Grua  
 Eirik Rindal, Røyken  
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Norske	Insekttabeller		
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NEFs Internettsider  
Redaktør Hallvard Elven, Oslo  
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Medlemstall 
Ved utgangen av 2012 hadde foreningen 673 medlemmer. De fordeler seg på 544 norske, 38 
nordiske og 91 fra utlandet utenfor Norden. Til sammen 78 av medlemmene er 
bytteforbindelser vi utveksler tidsskrifter med. 

I løpet av året har foreningens medlemstall økt med 31 medlemmer. Økningen har hoved-
sakelig vært i den norske medlemsmassen (+36). Alle nyinnmeldinger skjer via innmeldings-
skjemaet på foreningens nettsider: [www.entomologi.no/medlemskap/medlemskap.html]. 

Medlemsmøter  
Det har blitt holdt 8 møter i 2012, 7 medlemsmøter, hvorav 6 medlemsmøter på Zoologisk museum i 
Oslo, et på Lilløyplassen i Bærum, samt et åpent møte der publikum ble invitert. Det åpne møtet ble 
holdt i Tøyenparken, Oslo. 

 

24. januar: Sommerens fangst. Medlemmene presenterer dyr og opplevelser fra siste års fangst. 

28. februar: Årsmøte. Preben Ottesen: Innendørs skadedyr i Norge. Foredrag, valg. 

20. mars: Lars Ove Hansen: Ecuador og Galapagos. Foredrag. 

24. april:  Utstyrskveld. Temakveld om utstyr og innsamlingsteknikker. 

5. august: Lyslokking Botanisk hage, Tøyen (Oslo). Åpent arrangement. 

24. august: Lyslokking / grillkveld, Lilløyplassen ved Fornebu. 

9. oktober:  Morten Stærkeby: Et entomologisk blikk på CSI - gir CSI-serien et realistisk bilde 
av rettsentomologi? Foredrag. 

6. november:  Louis Boumans: Norske steinfluer. Foredrag. 

4. desember:  Julemøte med småforedrag. Pizza og brus. 

Styremøter  

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2012, henholdsvis 8. februar og 9. oktober.   

Ekskursjoner og kurs 

NEFs	sommersamling	ved	Eidanger,	Porsgrunn,	Telemark	22.	—	24.	juni	
Årets NEF-treff ble arrangert i et potensielt meget spennende entomologisk område med både kalk- og 
basaltområder i Oslo-feltet lett tilgjengelig. Samlingen hadde 17 deltagere. Dessverre ble helgen 
preget av mye regn, og det begrenset feltutbyttet. Flere lokaliteter fra Gjerpensdalen i nord til 
Langesund i sør ble imidlertid besøkt, og flere artige funn av blant annet gresshopper, blomsterfluer og 
sommerfugler ble gjort. I tillegg var samlingen utbytterik så vel sosialt som faglig. SABIMA har 
støttet samlingen med kr. 20.000,- samt kartleggingskoordinators arbeidsinnsats. 

Andre	medlems‐	og	publikumsaktiviteter	
Biomangfolddagen 2012 ble arrangert på Lilløyplassen, Fornebu, Bærum den 20. mai. 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. Årets arrangement foregikk i strålende solskinn, og i løpet av 
dagen var rundt 600 personer innom! 
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SABIMAs	felles	kartleggingsturer	
SABIMA har i 2012 fortsatt suksessen med å arrangere felles kartleggingsturer for flere artsgrupper. 
Dette har stor positiv effekt i kunnskapsoppbygging, skaper sterkere nettverk og gir en felles forståelse 
på tvers av artsgrupper. Her kan entomologen lære om vertsplanter av botanikeren, samtidig som 
soppfolket kan lære om hvilke insekter som livnærer seg av soppenes fruktlegemer. Vi har også lagt 
opp til å lære kartleggingsmetodikk og klassifisering av naturtyper. Det har blitt arrangert fem slike 
turer i 2012. Funnene registreres fortløpende på artsobservasjoner.no. 

Langøya,	Re	kommune	5.	mai.	
Tolv personer deltok på denne fellesturen til kalkrike Langøya, en liten båttur utenfor Holmestrand. 
Mye av øya er kalkbrudd og avfallsdeponi, men det finnes også rester av kalktørrenger, kalkfuruskog 
og edellauvskog som er fredet. Det var den nordlige delen av øya som ble besøkt. Vi fikk også en kort 
innføring i planene om å tilbakeføre Langøya til det utseende den hadde før de store kalkbruddene. 
Totalt er det gjort 222 registreringer i artsobservasjoner.no etter turen. 

Sandbakken,	Oslo	kommune	24.	mai	
Kun 7 deltagere var med på denne turen med fokus på kartleggingsmetodikk. SABIMAs 
kartleggingskoordinatorer gjennomgikk det viktigste man må huske på ved kartlegging av arter. Det 
ble foretatt litt kartlegging i praksis og 40 funn har blitt registrert i Artsobservasjoner fra turen. 

Skullerud,	Oslo	kommune	6.	juni	
Turen var lagt om som en ekskursjon for å lære om klassifiseringssystemet Naturtyper i Norge (NiN). 
Turleder var Rune Halvorsen som er hovedarkitekten bak systemet. Rundt 25 personer møtte opp ved 
Skullerud T-banestasjon. Vi gikk en gradient fra by-/kulturlandskapet ved Skullerud via rikere 
skogtyper til fattig skog og myr oppe i Østmarka. Halvorsen beskrev de ulike økologiske parameterne 
og gradientene for deltagerne, og ga et godt innblikk i hvordan systemet er bygget opp og hvordan det 
kan brukes i praksis til klassifisering av natur. 

Sandøy,	Tjøme	kommune	16.	juni	
Atten personer møtte opp på Sandøsund på Hvasser for å ta båten ut til fellesturen på Sandøy. Store 
deler av Sandøy ligger i et landskapsvernområde og SABIMA hadde fått tillatelse av Tjøme kommune 
til ekskursjon og innsamlinger. De nordlige delene med sandkyst ble besøkt, samt mer skogkledte 
partier litt lenger sør. Totalt er det gjort 145 registreringer i artsobservasjoner.no etter turen. 

Murefjell	naturreservat,	Nome	kommune	11.	august	
Fjorten personer møtte opp på Ulefoss for å dra inn i gammelskogene i Murefjell naturreservat. En 
større del av den rike sørsiden av reservat ble undersøkt. Det ble funnet en god del sopp på turen og 
rødlisteartene aniskjuke (VU) og eggegul kjuke (VU) vakte oppsikt. Totalt er det registrert 221 funn i 
artsobservasjoner.no etter turen. 

Juleexpo‐messa,	Lillestrøm	30.	november	–	2	desember	
NEF var representert med stand på Juleexpo-messa på Lillestrøm sammen med Norsk Zoologisk 
Forening. Det ble blant annet delt ut blader og vist oppspente insekter. 

Tidsskrifter 
Norwegian Journal of Entomology. Volume 59 (1) ble trykket 25. juni og sendt ut før sommeren. 
Volume 59 (2) ble trykket 5. desember og sendt ut i romjula. Totalt ble det publisert 178 nye arter for 
Norge, noe som må sies å være meget bra. I tillegg ble det publisert 2 arter og én slekt nye for 
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vitenskapen. Den svake nedgangen i tyngre faglige artikler som ble registrert i 2011 ser ut til å ha 
snudd. Tilgangen på manus er fremdeles økende, noe antall sider publisert viser. Volume 59 (2) var på 
hele 154 sider, som er det tykkeste nummeret på mange år. Per januar 2013 ligger flere manus i vent 
på publisering. 

Insekt-Nytt har i 2012 kommet ut med 4 nummer (Volum 37) fordelt på fire hefter. Nr. 1 (54 s) kom ut 
i mars og ble trykt i et opplag på 750. Nr. 2 (46 s) kom ut i juni 2012 med et opplag på 800. Nr. 3 (54 
s) kom ut i september 2012 med et opplag på 800. Nr. 4 (40 s) kom ut i desember med et opplag på 
800. 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). Bladet er i rute og det virker som det er stor 
interesse også utenfor landegrensene. 

Foreningens 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 2012. 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 april 2012 overtok Kristoffer Bøhn for Hallvard Holtung som kartleggingskoordinator i entomologi i 
halv stilling. Tilsettingen går gjennom SABIMA, og finansieres 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. Kartleggingskoordinatoren skal også legge til rette for seminarer og turer, gi 
støtte til medlemmenes egne kartleggingsprosjekter, samt bidra til å styrke foreningen generelt. En 
vesentlig del av stillingen består av arbeid med artsobservasjoner.no, særlig med å få på plass 
kvalitetssikring av data, samt å gi brukerstøtte. 

Kartleggingsmidler	
Gjennom vår forening har det blitt utlyst midler gjennom SABIMA til kartlegging. Fortrinnsvis er 
dette midler til nykartlegging og virksomhet som ikke ville blitt gjennomført uten denne støtten.  

Totalt ble det delt ut 74 214,04 kroner med følgende fordeling: 

 Bernt K Knutsen, kr 5 331 til kartlegging av øyenstikkere i Vest-Agder. 

 Halvard Hatlen, kr 5 006,40 til kartlegging og innsamling av flere insektgrupper i Møre og 
Romsdal. 

 Jostein Engdal, kr 9 332,31 til insektkartlegging i Finnmark. 
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 Per Kristian Solevåg, kr 10 120 til gjennomføring av samling og kartlegging av biller på 
Hvaler, Østfold. 

 Morten Hage, kr 4 290 til kartlegging av klubbe-elveøyenstikker og blåbåndvannymfe. Dekkes 
av tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud. 

 Magne Flåten, kr 838,41 til kartlegging av blåbåndvannymfe. Dekkes av tilskudd fra 
Fylkesmannen i Buskerud. 

 John Skartveit, kroner 7 561 samt lån av lysfelle. Insektundersøkelse Skåland, Rogaland. 

 Sissel og Nigel Goodgame, kr 8 000 til insektkartlegging Øygarden, Hordaland. 

 Atle Ivar Olsen, kr 6 500 inklusive lån av lysfelle, til kartlegging av sommerfugler på 
Helgeland, Nordland 

 Svein Svendsen, kr 9 011 til insektinnsamling i Nord- og Øst-Finnmark 

 Kai Berggren, kr. 3 432 til kartlegging av sommerfugler på Sørlandet 

 Thor Jan Olsen, kr 4 791,92 til insektkartlegging Vestfjella naturreservat, Aremark, Østfold. 

Økonomi  

Ved utgangen av 2012 har foreningen NOK 444 507,- på tre konti DnB. Av dette er NOK 249 581,- 
plassert i to sparekonti, og utgjør foreningens fond. 

Foreningens viktigste inntektskilder i 2012 var medlemskontingenter (NOK 134 811,-) og driftsstøtten 
fra Miljøverndepartementet (NOK 228 000). Foreningens største utgiftsposter var produksjon og 
trykking av Norwegian Journal of Entomology (NOK 194 087,-) og Insekt-Nytt (NOK 122 909,-). 

	

	
Oslo,	12.	februar	2013	

	
	
	
	 	


