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Kommissorium 

for Zoologisk Nomenklaturudvalg 

under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr (DSPS) 

 

1) Udvalgets opgave er at vedtage officielle danske navne på skadedyr og nyttedyr. 

2) Udvalget kan fremsætte og vurdere forslag til navne efter opfordring og på eget initiativ. 

3) Alle interesserede kan indsende forslag til navne og anmode om, at udvalget ændrer eller 
tildeler til et skadedyr eller nyttedyr. Forslag sendes sammen med en begrundelse til 
udvalget, enten direkte til formanden eller via selskabets bestyrelse. 

4) Udvalget kan navngive skadedyr og nyttedyr, uanset om disse findes i Danmark eller ej. 

5) Udvalget skal påse, at nye navne og ændring af bestående er i overensstemmelse med de 
retningslinjer, der er nedfældet i publikationen ’Projekt Danske Dyrenavne’, Entomologiske 
Meddelelser 58, 3: 65-71 (1990) af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack, 
dog med forbehold for ændringer af praksis. 

6) Udvalget behandler navneforslag i dialog med forslagsstillerne og eventuelle andre parter 
eller institutioner, som har særlig interesse eller ekspertise deri. Herefter godkender 
udvalget navnene. 

7) Ved den årlige generalforsamling for Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr 
aflægger udvalget beretning om årets arbejde. 

8) Beslutningerne publiceres i ”Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg”, som sendes til 
Selskabets medlemmer og lægges på selskabets hjemmeside. 

9) Udvalget har ansvaret for, at listen over godkendte navne (Danske og systematiske navne 
for skadedyr) på selskabets hjemmeside ajourføres med jævne mellemrum. 

10) Udvalget nedsættes af selskabets generalforsamling på en sådan måde, at flest mulige 
kompetencer er repræsenteret. Nyvalg af medlemmer sker på generalforsamlingen, fx 
efter forslag fra udvalget. 
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11) Generalforsamlingen udpeger en formand. Denne fungerer som udvalgets kontaktperson 
og koordinerer udvalgsarbejdet, herunder at indkalde til udvalgsmøde efter behov. 
Formanden er redaktør af Nomenklaturmeddelelser. 

12) Ændringer i kommissoriet vedtages på Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyrs 
generalforsamling. 

Oprindeligt kommissorium vedtaget på generalforsamling for Dansk Selskab for Plantesygdomme og 
Skadedyr d. 14. marts 2006. Ny udgave vedtaget på generalforsamling for Dansk Selskab for 
Plantesygdomme og Skadedyr d. 25. februar 2020. 

 


