
	

Sak 3 1	

Årsmelding 2017/2018 2	

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja  3	

Forrige landsmøte behandlet årsmelding for perioden fram til november 2017. Dette er 4	
årsmelding for siste del av 2017 og 2018 fram til landsmøte (juli) 5	

HOVEDMÅL 6	

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for etablering av varige 7	
petroleumsfrie områder for Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, 8	
Troms II).  9	

MEDLEMMER 10	

Folkeaksjonen hadde pr. 31/12 17, 4579 medlemmer (3863 betalte I 17). 11	
 12	
LOKALLAG  13	

Folkeaksjonen har i perioden hatt lokallag følgende steder:  14	

Oslo 15	
Trondheim 16	
Nord-Trøndelag 17	
Bergen 18	
Stavanger 19	
Tromsø 20	
Bodø og omegn 21	
Senja og omegn 22	
Harstad 23	
Sortland 24	
Bø 25	
Øksnes 26	
Vågan 27	
Andøy 28	
Rissa 29	

 30	
LANDSSTYRET 31	
Styret har i perioden bestått av:  32	

Leder: Odd Arne Sandberg (frikjøpt i 50% stilling).  33	
Nestleder: Ingrid Skjoldvær (frikjøpt i 50% stilling)  34	
Sissel Baraa 35	



	

Daniel Weiss 36	
Monica Amsen 37	
Lone Nicolaisen  38	

Vararepresentanter:  39	

Vågard Erdahl Nyaas, Berit Tunstad, Ola Skjeseth, Kirsti Saxi, Ida Løken Killie. 40	

Arbeidsutvalget (AU): Odd Arne Sandberg, Ingrid Skjoldvær og Sissel Baraa har 41	
fungert som styrets arbeidsutvalg. De to ansatte Kjersti Hellesøy og Ingvild Austgulen 42	
har deltatt på møtene. 43	

Styret har hatt 3 møter herav 1 nettmøte. AU har hatt nettmøter jevnlig. Det har vært et 44	
møte for ansatte for å samkjøre våre fire 50% stillinger. 45	

ANSATTE  46	

Organisasjonssekretær: Kjersti Hellesøy  (50%) arbeidssted Tromsø  47	
Informasjonssekretær Ingvild Austgulen  (50%) Arbeidssted ambulerende  48	

LANDSMØTE 2017 49	
 50	
Folkeaksjonenes 9. ordinære landsmøte ble avholdt i Bodø 4. november 2017. Det var 51	
totalt 42 delegater. 52	
 53	
ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER 54	
 55	
Folkeaksjonene har i perioden vært arrangør eller medarrangør på 9 arrangementer og 56	
aktiviteter 57	
 58	
Landsmøte 59	
Vardebrenning 25 ulike steder rundt om i landet 60	
Fæst førr fesken i Kabelvåg 61	
Åpent møte i regi av lokallaget på Senja 62	
Fæst førr fesken i Trondheim 63	
Stand på Broen til Framtiden 64	
1. mai-paroler flere steder rundt om i landet 65	
Koordineringsmøte med miljøorganisasjonene 66	
Stand på Unge Høyres landsmøte med Natur og Ungdom og Bellona 67	
 68	
I tillegg har leder eller andre representanter for styret deltatt på følgende 69	
arrangementer, møter, debatter og konferanser: 70	

Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, hilsningstale 71	
Nordlandskonferansen i Bodø 72	
Lofoten Folkekjøkken Kabelvåg, innlegg  73	
Petro Arctic konferanse Hammerfest 74	
Greenpeace ship tour, Tacloban, Filippinene, foredrag og pressekonferanse 75	



	

Nordland Sosialistisk Venstrepartis fylkesårsmøte Bodø, 76	
hilsningstale 77	
Foredrag for masterstudenter geografi ved Nord Universitet i Bodø 78	
Fosen Folkehøgskole, foredrag  79	
Kontaktmøte med miljøorganisasjonene i regi Kristelig Folkeparti, 80	
innlegg 81	
Pensjonistuniversitetet Svolvær, foredrag 82	
Nordland fylkes fiskarlag, møte 83	
Debattmøte om ressursene i havet, innlegg 84	
Møte med representant for kampanjen mot Equinors planer om oljevirksomhet på The 85	
Great Australian Bight 86	
Styremøte i Naturviterne, innlegg 87	
Debatt mot Norsk Olje og Gass på Trøndelag Unge høyres representantskapsmøte 88	
Foredrag for Naturviterne i Henningsvær  89	

 90	
POLITISK ARBEID I PERIODEN 91	
Folkeaksjonens overordnede mål er å sikre Lofoten, Vesterålen og Senja som varige 92	
petroleumsfrie områder. I perioden har Folkeaksjonen hatt 7 delmål som skal bidra til å 93	
oppnå hovedmålet. Styret har prioritert disse arbeidsstrategiene for å oppnå målene 94	
våre: Være mest mulig synlig i det nasjonale nyhetsbildet. Samle og spre kunnskap 95	
relatert til saken, støtte opp om lokallag og jobbe for holde interessen for organisasjonen 96	
oppe.  97	
 98	
Under følger en oppsummering av hva som har blitt gjort for å oppnå de ulike delmålene 99	
og utvikling i saken: 100	
 101	
 102	
1. Flere lokallag og aktive lokallag. 103	

Vi har etablert et nytt lokallag på Rissa. Flere av lokallagene har vært aktive og arrangert 104	
egne aktiviteter i tillegg til å arrangert vardebrenning 10. mars og deltatt i 1. mai-tog med 105	
paroler som det var stor oppslutning om. Lokallagene har hatt lokale feiringer i 106	
forbindelse med at regjeringen vedtok å gi Lofoten, Vesterålen og Senja midlertidig vern. 107	
Senja har arrangert åpent møte, Rissa har hatt oppstartsmøte og Sortland har stått på 108	
stand. I Kabelvåg og Trondheim har det blitt arrangert ”Fæst Førr Fesken” med hjelp fra 109	
landsstyret som er et konsept der kultur og kunnskap i et trivelig kveldsarrangement 110	
med mål om å trekke et bredt publikum.  111	

2. Et fortsatt økende folkeflertall mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 112	

En undersøkelse utført av Norsk medborgerpanel ved UiB viser at høsten 2017 var 58% 113	
av befolkningen nasjonalt er for vern av området LoVeSe. Høsten 2016 svarte 48% det 114	
samme. Det altså en økning på 10 prosentpoeng. I Nord-Norge er 70% for vern. Et 115	
flertall blant velgerne i alle partier unntatt Fremskrittspartiet er for vern. Vi har jobbet for 116	
å synliggjøre dette store flertallet gjennom sosiale medier og tradisjonelle medieoppslag. 117	



	

3. Arbeide for å få Arbeiderpartiet til å gå imot 118	
konsekvensutredning på neste landsmøte   119	

Folkeaksjonen har jobbet tett sammen med AUF nasjonalt. Vi har 120	
også  hatt presseutspill i nasjonale medier rettet mot 121	
arbeiderpartiet. Og det siste halvåret har 8 fylkeslag i Arbeiderpartiet gjort nye vedtak for 122	
et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Og et flertall av fylkeslagene har nå vedtak for 123	
vern. I januar vedtok Sortland Arbeiderparti å gå i mot konsekvensutredning og senere 124	
denne våren vedtok også kommunestyret i Sortland det samme etter et forslag fra 125	
nettopp Arbeiderpartiet.  126	

4. Sikre nei til oljeboring i LoVeSe uansett stortingsflertall 127	

14. januar ble Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om en ny regjeringsplattform 128	
som slår fast at Lofoten, Vesterålen og Senja sikres vern mot petroleumsvirksomhet i 129	
denne regjeringsperioden. Gjennom Folkeaksjonens lange arbeid for sørge for stor 130	
folkelig motstand mot oljeboring har vi for 6. gang gjort det politisk umulig for en 131	
regjering å åpne for oljevirksomhet. Vi feiret seieren med kake og fest og fikk flere 132	
oppslag i media landet over. 133	

5. Øke medlemstallet i Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe  134	

I perioden har vi som normalt sendt ut kontingentkrav. Vi har vervet medlemmer på 135	
arrangementer vi har vært til stede på. Flere lokallag har hatt vervestand eller vervet i 136	
forbindelse med vardebrenning. Blant annet Sortland, Oslo, Bodø og Senja. Så langt 137	
ligger det bra an med gjenbetalingen. Vi er likevel avhengig av at vi rekrutterer flere 138	
medlemmer om medlemstallet skal øke i 2018. 139	

6. Synliggjøre internasjonalt engasjement for et oljefritt LoVeSe 140	

Saken vår vekker internasjonal interesse. Like før jul delte et bilde fra Lofoten med 141	
oppfordring til Erna Solberg om å holde oljeindustrien unna disse havområdene. Bilde er 142	
likt mange hundre tusen ganger og er et av eksemplene på at stadig flere får øynene 143	
opp for vår sak. Denne våren har vi laget et postkort på engelsk, ment for å spre 144	
informasjon til utenlandske turister som besøker Lofoten, Vesterålen og Senja. Flere 145	
turistbedrifter har allerede bestilt kortene. 146	

Over hele verden kjemper folk mot fossilindustrien. Folkeaksjonene Oljefritt Lofoten, 147	
Vesterålen og Senja blir ofte brukt som stjerneeksempelet på hva en folkebevegelse kan 148	
oppnå. Vi har i denne perioden hatt kontakt med aktivister i Australia som kjemper mot 149	
oljeboring i de svært rike havområdene ”The Great Australian Bight” for å dele 150	
erfaringene våre. Vi har også deltatt på en stor klimafestival i den tyfon-rammede byen 151	
Tacloban på Filippinene.    152	
 153	

7. Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt LoVeSe   154	



	

Styret har i perioden jobbet for å være synlig på mange ulike 155	
arrangementer og møter. Særlig har vi jobbet for å oppnå dette 156	
delmålet gjennom å vise fram oljemotstanden i Høyre.  157	

I april kom nyheten om at Unge Høyres programkomité går inn for 158	
varig vern. I perioden fram mot landsmøte har vi jobbet tett sammen med allierte i Unge 159	
Høyre. Vi laget et brev sammen med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Bellona og 160	
WWF som ble sendt ut til sentralstyre, fylkesledere, fylkesstyrer og mange 161	
lokalforeninger i Unge Høyre med gode argumenter for å stemme for vern. På 162	
landsmøtet stemte 136 delegater for vern, 147 mot. Kun 6 stemmer manglet for at vi 163	
hadde vunnet gjennom. Likevel er dette å regne som en stor seier. 164	

Vi har også lagt ned et større arbeid i å lage nye faktasider på nettsidene for å gjøre 165	
argumentene våre mer tilgjengelige. 166	

INFORMASJONSARBEID OG SYNLIGHET 167	
Folkeaksjonen har i perioden hatt oppslag i media 140 ganger. I tillegg til tradisjonelle 168	
medier har Folkeaksjonen en Facebookside og Instagram, i tillegg til nettsida. 169	
Informasjonssekretær har hatt hovedansvaret med å oppdatere sosiale medier og 170	
nettside.  171	
 172	
I perioden har det blitt gjort et større arbeid for å rydde opp på nettsiden og oppdatere 173	
faktasidene. Vi har også satt i gang kampanjen ”Det er torskdag” der det hver torsdag 174	
kommer en ny sjømatkokk med sin beste torsk/sjømatoppskrift.  175	
 176	
MATERIELL  177	
Lokallagene har tilbud om å bestille det de trenger, de betaler ikke for materiellet, men 178	
selger det til inntekt for laget. I perioden har vi produsert mye nytt materiell, blant annet 179	
et ”Leve Havet”-handlenett og to ulike postkort, ett med kunsttrykk og et på engelsk.  180	

MEDLEMSPLEIE OG VERVING 181	
Per 28. juli har xx% gjenbetalt. xx har blitt vervet. xx har meldt seg inn selv. 182	
Folkeaksjonens medlemsregister driftes av Naturvernforbundet. 183	
 184	
Alle medlemmer har i perioden mottatt et medlemsbrev med årets kontingentkrav i juni 185	
der det også ble oppfordret til å verve. Ganske mange har vervet som følge av dette og 186	
vil motta vervepremie i posten. Over sommeren vil vi sette i gang med 187	
gjenbetalingsringing for å sørge for at så mange som mulig fortsetter å være medlem. 188	
 189	
SAMARBEIDSPARTNERE 190	
Mange ønsker å støtte Folkeaksjonen i vår sak. Vi har i perioden blitt kontaktet av flere 191	
bedrifter og organisasjoner som ønsker å vise sin støtte. Landsstyret diskuterte tidligere 192	
å år hvordan vi ønsker å motta en slik støtte. Dette har resultert i en profileringspakke 193	
som vi har begynt å tilby ulike næringslivsaktører og organisasjoner som støtter 194	
budskapet. Formålet er at bedrifter og organisasjoner kan ruke sine egne plattformer til å 195	
vise støtte til et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.  196	



	

Siden starten har fiskeriorganisasjonene og miljøorganisasjonene 197	
vært svært sentrale samarbeidspartnere i Folkeaksjonens arbeid. I 198	
perioden har vi samarbeidet særlig tett med Natur og Ungdom, 199	
Naturvernforbundet, Nordland Fylkes Fiskarlag, AUF, gode krefter i 200	
Unge Høyre og fagforeningen Naturviterne. Sistnevnte vedtok på 201	
sitt styremøte denne våren å gå inn som offisielle støttespillere av Folkeaksjonen. 202	

ØKONOMI 203	
Folkeaksjonen har god økonomi (se regnskap) så lenge vi mottar støtte over 204	
statsbudsjettet. Vi fikk 1.8 millioner i 2017 og er inne på statsbudsjettet med samme 205	
beløp for 2018.  206	

Imidlertid har vi ingen garanti for at dette vil fortsette. Miljø- og klimadepartementet sier:  207	

Størrelsen på driftstilskuddet blir fastsatt blant annet ut fra ei vurdering av 208	
organisasjonene sitt aktivitetsnivå nasjonalt og lokalt, økonomien deres og 209	
alternative muligheter til finansiering, sammen med medlemstallet i 210	
organisasjonen. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene tilfredsstiller 211	
kriteriene for å motta støtte.  212	

Dette betyr at det blir viktig å holde aktiviteten oppe både i lokallagene og sentralt, og å 213	
øke medlemstallet. I tillegg til statsstøtte, har Folkeaksjonen relativt stabile 214	
medlemsinntekter. Dette følges opp gjennom årlige kontingentkrav, påfølgende 215	
purringer og gjenbetalingsringing. 216	

Noen lokallag har søkt penger til aktiviteter og arrangementer i periode. Vi håper enda 217	
flere benytter seg av muligheten slik at Folkeaksjonen kan være synlige og aktive over 218	
hele landet.  219	


