ÅRSBERETNING FOR 2021
Norsk Zoologisk Forening (NZF) er den eneste foreningen i Norge som ut fra et zoologifaglig
ståsted er opptatt av alle dyregrupper, fra pattedyr og fugler til insekter og andre
evertebrater. Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi ‒ både fagfolk og
amatører. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å fremme interessen for og å bedre
kjennskapet til dyrelivet og artenes livsmiljø.
Styrets sammensetning og møtevirksomhet
Styret har siden årsmøtet 14. april 2021 hatt følgende sammensetning: Kari Rigstad
(leder), Jan Stenløkk (nestleder), Anja Nietz (kasserer og sekretær), Anders Gunnar Helle,
Christiane M. Brandvoll, Joe Kristoffer Partyka og Rune Sørås (nytt styremedlem fra
2021). Fram til årsmøtet var Mariken Kjøhl-Røsand en del av styret. Daglig leder Irene
Elgtvedt deltok på samtlige møter og har skrevet referater til alle møtene.
Oversikt over styremøter i 2021
- 6. januar, kl 18:00-20:25
- 27. januar, kl 17:00-19:20
- 18.februar, kl 17:00-19:20
- 4. mars, kl 18:00-18:30
- 17. juni, kl 19:30-21:15
- 17. september, kl 17:00-18:30
- 27. oktober, kl 18:00-19:30
Totalt ble det avholdt syv styremøter som ble utført digitalt på Zoom. I tillegg, ble det
avholdt et fysisk møte i Oslo den 28. november, der Kari, Anja, Joe og Irene utarbeidet
et utkast på arbeidskontrakt til daglig leder for året 2022.
Daglig leder
Høsten 2021 besluttet styret at daglig leder skal utvide sin stilling til 100 % året 2022.
Styret ønsker ytterligere at daglig leder skal jobbe med å stimulere til mer zoologisk
kartlegging og arrangere flere aktiviteter som fremmer forståelse for dyrelivet i Norge.
Irene Elgtvedt har siden høsten 2018 jobbet deltid som daglig leder i foreningen for å
avlaste styret fra tidskrevende administrative oppgaver. Det har hjulpet styret med å
kunne gjøre en større innsats for foreningen og bruke mer tid på oppfølging av faglige
oppgaver.
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt digitalt 14. april 2021. Styrets årsberetning og regnskap for 2020
ble godkjent. Valg av styre, valgkomite og revisor ble gjennomført. På årsmøtet ble det
fattet vedtak om å utarbeide inn flere forslag til oppdatering av logo. Et utvalg skal
fremlegges for stemming på årsmøtet i 2022.
Valgkomité
Valgkomiteen består av: Trude Starholm, Beate Strøm Johansen og Maria Sørlie.
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Medlemstall
I desember 2021 var det registrert 946 medlemmer, fordelt på 805 medlemmer, 6
medlemmer under 25 år (redusert kontingent), 47 familiemedlemskap og 88 livsvarige
medlemmer. I tillegg har vårt tidsskrift Fauna 84 abonnenter (institusjoner, utveksling
og biblioteker).
Lokalavdelinger
NZF har fire lokallag: NZF Østlandet (tidligere NZF Oslo og Akershus), NZF Rana, NZF
Rogaland og NZF Sørlandet. Lokalavdelingene avholder egne årsmøter og skriver egne
årsberetninger.
Tidsskriftet Fauna
Fauna er Norsk Zoologisk Forenings medlemstidsskrift og et av landets viktigste
zoologiske kildeskrifter. Det er også det viktigste bindeleddet mellom foreningen og
medlemmene. I Fauna publiseres det i hovedsak zoologiske populærvitenskapelige
artikler, småstykker og andre bidrag fra norsk fauna. Det første nummeret kom ut i 1948.
Det siste heftet hadde en artikkel om de første observasjonene av en ny pattedyrart i
Norge – gullsjakal Canis aureus.
Ansvarlig redaktør for medlemstidsskriftet er Antonio Poleo.
Tre hefter ble utgitt i 2021:
- Fauna 73, nr. 3-4 2020
- Fauna 74, nr. 1-2 2021
- Fauna 74, nr. 3-4 2021
Norsk Feltherpetologisk Forum
Det ble avholdt en feltsamling i Gjerstad kommune, helgen 29.-30. mai. Målet med
samlingen var å samle miljødata og registrere artsfunn av amfibier i Gjerstad
kommune. Storsalamander ble registrert på feltsamlingen Blant annet er det registrert
noen spennende funn av storsalamander i området vi skal kartlegge. Les mer om
feltsamlingen her.
Flaggermusgruppa
NZF arrangerte en fagsamling for flaggermus og valideringsworkshop for småpattedyr i
Trondheim, 15. og 16. oktober. Fagsamlingen var en møteplass for fagmiljøet på
flaggermus i Norge. Det ble holdt foredrag fra forvaltning, forskning og det frivillige, slik
at deltagere fikk et helhetlig innblikk i arbeidet med flaggermus i Norge.
Sjøpattedyrgruppa
En egen sjøpattedyrgruppe ble etablert i 2015, og denne har ei facebook-side
(Sjøpattedyrgruppa til NZF). Et eget temahefte av Fauna om sjøpattedyr ble publisert
som Fauna 70, nr. 1-4 (128 sider). Sjøpattedyrgruppa har ikke arrangert særskilte
aktiviteter i 2021.
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Sabima
Sabima er en paraplyorganisasjon for flere biologiske foreninger (bl.a. NZF, NOF, NEF,
NBF OG BIO). NZF har årlig mottatt kr. 100 000 i driftsstøtte fra Sabima. Gjennom Sabima
ble det også delt ut midler til kartleggingsprosjekter i regi av NZF-medlemmer. Referater
fra turer og notater fra kartleggingsarbeidet kan finnes på Sabimas nettsider:
www.sabima.no/kartleggingsnotater.
Nettside og SoMe
NZF har egen hjemmeside, www.zoologi.no. I 2021 ble nettsiden bli fornyet og få et nytt
design levert av Veniro Media Solutions AS. Her finner man blant annet en kort
presentasjon av foreningen, nyheter, samt informasjon om tidsskriftet Fauna og NZFs
aktiviteter. NZF har også flere Facebook-sider, bl.a. hovedsiden med samme navn til
foreningen og egne sider til lokalavdelingene. I tillegg, har også NZF flaggermusgruppa
og sjøpattedyrgruppa egen side på Facebook.
Økonomi
De viktigste utgiftspostene (prosjektvirksomheten holdt utenom) er produksjon og
utsendelse av Fauna, overføringer til lokallagene, honorar til revisor og redaktør, og lønn
til daglig leder. I tillegg, ble det i 2021 ble det besluttet å benytte midler fra egenkapital
til å fornye hele nettsiden og bytte webdesigner til Veniro Media Solution AS. Det er et
mål om å øke aktiviteten i foreningen i 2022, med særlig fokus på synlighet og
arrangementer på digitale plattformer gjennom digitale foredrag og kurs rettet mot
både amatører, fagfolk og forvaltning.
Våre inntekter er i hovedsak driftsstøtte fra Miljødirektoratet og medlemskontingenter.
Hovedforeningen overførte i 2021 kr. 50 457,50 i kontingentrefusjon til
lokalavdelingene.

Oslo, 18. mars 2022

Vennlig hilsen
Styret
Norsk Zoologisk Forening
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