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Årsmelding 2021 2 

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 3 

Dette er årsmeldingen for perioden 1. januar – 31. desember 2021. 4 

HOVEDMÅL 5 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for etablering av varige 6 
petroleumsfrie områder for Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms 7 
II). 8 

MEDLEMMER 9 

Folkeaksjonen hadde per 31.desember 2021 7660 medlemmer. Av disse var det 4674 10 
personer som betalte inneværende år. Dette er en økning på 5,3% i totalt medlemstall og en 11 
nedgang på 2,8% i antall betalinger i inneværende år, sammenlignet med 2020.  12 

I 2021 ble 229 utmeldt på grunn av manglende betaling, 319 ble utmeldt av andre grunner. 13 
Gjenbetalingsprosenten var på 61% prosent, mot 68 % i 2020.  14 

73% prosent av medlemmene har et ordinært medlemskap, mens 27% prosent har et 15 
rabattert medlemskap. Kjønnssammensetningen er 61% kvinner, 32% menn og 7% ikke 16 
definert/andre. Gjennomsnittsalderen er 54 år. Geografisk sammensetning (fylker):  17 

Oslo: 18,5%  18 

Nordland: 18,4% 19 

Viken: 16,8%  20 

Troms og Finnmark: 10,2% 21 

Vestland: 8,9% 22 

Trøndelag: 8,3%  23 

Vestfold og Telemark: 5,1% 24 

Innlandet: 4,8% 25 

Agder: 3% 26 

Rogaland: 2,9% 27 

Møre og Romsdal: 2,2% 28 

LOKALLAG 29 

Folkeaksjonen har i perioden hatt lokallag følgende steder: 30 
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Andøy 31 

Bergen 32 

Harstad 33 

Grimstad 34 

Oslo 35 

Senja og omegn 36 

Sortland 37 

Tromsø 38 

Vågan 39 

Øvre Romerike 40 

 41 

LANDSSTYRET 42 

Styret har i perioden bestått av: 43 

Fram til landsmøte 12. juni: 44 

Faste styremedlemmer: 45 

Leder: Odd Arne Sandberg 46 

Nestleder: Daniel Weiss, frikjøpt i 40% stilling 47 

Tiril Auby 48 

Kaja Marie Nyland 49 

Ingrid Klein Hedlund 50 

Bjørnar Nicolaisen 51 

Varamedlemmer: 52 

Gine Alida Ellingsen, Harald Lindemann, Therese Hugstmyr Woie, Vågard Erdahl Nyaas, 53 
Yngve Larsen, Mina Rosenvinge 54 

Fra landsmøtet 12. juni: 55 

Faste styremedlemmer: 56 

Leder: Daniel Weiss, frikjøpt i 50% stilling 57 

Nestleder: Sissel Baraa 58 

Tiril Auby 59 

Kaja Marie Nyland 60 

Ingrid Klein Hedlund 61 
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Bjørnar Nicolaisen 62 

Harald Lindemann 63 

Varamedlemmer: 64 

Gine Alida Ellingsen, Roy Willy Hansen, Martin Eggen, Frid Sørensen, Ina M Christiansen, 65 
Mina Rosenvinge, Therese Hugstmyr Woie.  66 

Styret har hatt 11 møter. 67 

Arbeidsutvalget (AU): 68 

Fram til landsmøte 12. juni: Odd Arne Sandberg, Daniel Weiss, Tiril Auby, Ingrid Skjoldvær 69 
(daglig leder) 70 

Etter landsmøte 12. juni: Daniel Weiss, Sissel Baraa, Tiril Auby og Ingrid Skjoldvær (daglig 71 
leder), 72 

Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter. 73 

 74 

ANSATTE 75 

Daglig leder: Ingrid Skjoldvær (50%) - Arbeidssted Oslo 76 

Informasjonsmedarbeider: Elisabeth Færøy (50%) - Arbeidssted Kabelvåg 77 

Nettbutikkansvarlig: Mia Cathryn Haugen Chamberlain (10%) - Arbeidssted Oslo 78 

Medlemssekretær: Ola Christoffersen (50% fra XXXX) - Arbeidssted Oslo, fra 22. februar 79 

Prosjektstillinger 80 

Politisk Rådgiver: Vilja Helle Bøyum (40%) 81 

Sommerverver: Vilja Helle Bøyum (i juli og august) 82 

Vardebrenningskoordinator: Nils Nerhus Rørstad (i august) 83 

 84 

LANDSMØTE 2021 85 

Folkeaksjonens 13. ordinære landsmøte ble avholdt på Sortland 12. juni, både som fysisk og 86 
digitalt møte. Det var totalt 24 delegater på møtet. Styret samt delegater fra Sortland og 87 
Andøy fulgte landsmøtet fysisk. I forbindelse med landsmøte hadde vi en utflukt til Nyksund 88 
der vi også spiste en god middag og Odd Arne Sandberg ble takket av som leder.  89 

 90 
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ARRANGEMENT OG AKTIVITETER 91 

Året har også for Folkeaksjonen vært preget av koronapandemien som har gjort at flere av 92 
Folkeaksjonens vanlige aktiviteter har utgått eller blitt endret. Lokallagsaktiviteten har vært 93 
mindre enn i tidligere år, både på grunn av koronapandemien og sakens relevans i den 94 
større olje- og klimadebatten som foregår. 95 

Leve havet-kunst 96 

Arbeidet med kunstprosjektet som startet opp i 2020 fortsatte også i 2021. Leve havet-97 
kunstkampanjen har vært et samarbeid med lokale kunstnere og grunneiere om utsmykking 98 
av bygg i Lofoten, Vesterålen og Senja-området med kunst. I januar gikk vi igjennom 99 
søknader fra kunstnere og huseiere til vårt Leve Havet-kunstprosjekt. 6 kunstnere ble valgt 100 
og tildelt en vegg hver på 6 forskjellige plasser. Disse ble ferdigstilt i løpet av 101 
sommeren/høsten 2021.  Lill-Anita Olsen, vegg i Laukvik, Tuva Krøgenes, vegg på Napp, Ali 102 
Jabaly, vegg i Stamsund, Nanna Wensaas, vegg i Kabelvåg, Ludwig Herder, vegg på 103 
Sørmela, Terje Grimen og Astrid Fadnes, vegg på Brensholmen. Totalt har Folkeaksjonen 104 
sammen med kunstnere og grunneiere så langt sørget for utsmykking av 6 vegger. Veggene 105 
blir stående som del av feiringa av suksessen Folkeaksjonen har oppnådd.  106 

 107 

 108 

 109 
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Vardebrenninger 110 

Vi oppfordra dette året til å ha små vardebrenninger sammen med kohorten lørdag 13. mars. 111 
Mange deltok gjennom små vardebrenninger med sine nære og andre deltok digitalt. 112 
Lokallaget i Bergen hadde blant annet en liten vardebrenning på Fløyen. 113 

Dette året oppfordra vi på ny til en vardebrenning og nasjonal aksjonsdag 4. september, før 114 
valget, som en felles aksjon for å stå sammen for havet og en oljefri framtid. Det ble 115 
gjennomført noen vardebrenninger, men ikke så mange som vi hadde håpet. 116 

Den oljefrie kontinentalsokkelen 117 

I mai lanserte vi vår nye kampanje Den oljefrie kontinentalsokkelen, der vi utlyste 100 118 
blokker, som våre støttespillere fikk invitasjon/oppfordring til å søke på.  Kampanjen besto av 119 
et digitalt kart over den oljefrie delen av kontinentalsokkelen, nemlig Lofoten, Vesterålen og 120 
Senja. Med kampanjen ville vi ta i bruk oljeindustriens verktøy for selv å hevde rett til disse 121 
havområdene og vi ville vise hvor mange interesser som enten er avhengig av eller støtter 122 
oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Kartet nå har (per april 2022) 60 utdelte blokker til 123 
næringslivsaktører, politiske partier og organisasjoner som støtter kampen. Arbeidet 124 
fortsetter for å få utdelt enda flere blokker. Følgende aktører har fått tildelt ei oljefri blokk: 125 

 126 
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Sommerverving 127 

I sommerferien jobbet Vilja Helle Bøyum som sommerverver for Folkeaksjonen. Hun 128 
bemannet butikken i Kabelvåg og vervet nye medlemmer på blant annet Trevarefest og 129 
sommerleiren til Natur og Ungdom.  130 

Arendalsuka 131 

August deltok vi på Arendalsuka, i regi av Grimstad lokallag og landsstyret. Vi hadde leid 132 
treskuta L/S Immanuel og arrangerte paneldebatt “Hvem skal eie havet?” for å sette saken 133 
på dagsorden før Stortingsvalget. Med i debatten var Øystein Mathisen fra Arbeiderpartiet, 134 
Thomas Johansen, MDG, Siv Mosleth fra SP, Solveig Skaugvoll Foss fr SV, ordstyrer var 135 
Silje Lundberg og innledere var Daniel Weiss og Ingrid Slungaard Myklebust, klimarådgiver 136 
for Lofotrådet. Resten av uka ble skuta brukt som stand og flere fra sekretariatet og 137 
lokallaget brukt disse dagene for å snakke med folk og delta på andre arrangementer.   138 

Dokumentasjon av Folkeaksjonens historie 139 

Våren 2020 ble Folkeaksjonen kontaktet av Arkivverket fordi vi var en av organisasjonen 140 
som sto på Arkivverkets bevaringsplan for privatarkiver. Dette betyr at Arkivverket regner 141 
Folkeaksjonen som en viktig aktør i norsk historie og samfunnsutvikling. Med gode råd fra 142 
Arkivverket fikk vi i 2020 startet prosessen med å gjøre arkivet vårt klart til avlevering slik at 143 
Folkeaksjonens historie kan bevares og gjøres tilgjengelig for allmennheten for framtida.  144 

Utover høsten brukte vi også sosiale medier til å ta et tilbakeblikk i Folkeaksjonens historie, 145 
også som del av feiringa av dit vi har kommet i dag.  146 

Lokallagssamling i Bodø 147 

I november inviterte vi til lokallagssamling i Bodø, der vi hadde innlegg av Kjell Derås, fra 148 
Alta aksjonen, Anna Sveinsdottir fra Nordlandsforskning og Kaja Langvik-Hansen fra 149 
Naturvernforbundet i Nordland. Vi hadde også workshop rundt dialog, for å så smått sette i 150 
gang prosessen rundt arbeidet til en framtidskomité. Denne workshopen ble holdt av Helmer 151 
Jakobsen og Stian Molvik, før et avsluttende foredrag av Helge Ryggvik. Det var også tid til 152 
fjelltur, besøk på Jektefartsmuseet, sauna og havsbad før en god middag på kvelden.  153 

Folkeaksjonen har ellers deltatt på følgende arrangementer og aktiviteter: 154 

• Sissel Baraa og Roar Jørgensen har representert Folkeaksjonen i referansegruppa 155 
for marin verneplan for Andfjorden 156 

• Daniel Weiss og Bjørnar Nicolaisen ble invitert til å dele erfaring med aksjonen OPSur 157 
(Observatorio Petrolero Sur) som jobber med oljepolitikk i Sør-Amerika gjennom 158 
deltakelse på et webinar.  159 

• Stand på Trænafestivalen 160 
• Stand på Trevarefest 161 

 162 

 163 



 7 

POLITISK ARBEID I PERIODEN 164 

Folkeaksjonens overordna mål er å sikre Lofoten, Vesterålen og Senja som varige 165 
petroleumsfrie områder. 166 

Arbeid opp mot politiske partier og årets Stortingsvalg 167 

Situasjonen for Lofoten, Vesterålen og Senja er fortsatt trygg med et tydelig politisk flertall 168 
som støtter vår sak. En viktig del av Folkeaksjonens arbeid handler om å påvirke 169 
beslutningstakere for å sørge for en mer permanent oljefri status for disse områdene og i 170 
perioden har vi særlig jobbet med å følge opp partiprogramarbeidet i partiene, spesielt Høyre 171 
men også Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Dette har, i denne perioden, også omfattet 172 
målrettet politisk arbeid både i forkant av Stortingsvalget og i prosessene opp mot 173 
Regjeringsforhandlinger i etterkant av valget.  174 

Et Stortingsvalg gir muligheten for en økt politisk innsats og i år har Folkeaksjonen sørget for 175 
at partiene har fått oppdatert informasjon, argumentasjon og forslag om praktisk 176 
gjennomførbare politiske alternativer for et varig petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og 177 
Senja. Folkeaksjonen har også jobbet med våre allierte for å formulere disse forslagene og 178 
synliggjøre disse innad partiene. Folkeaksjonen har også jobbet opp mot velgere ved å 179 
synliggjøre standpunktet til de ulike partiene i forkant av valget.  180 

Stortingsvalgets resultat var et Regjeringsskifte og en Regjering med Arbeiderpartiet og 181 
Senterpartiet, der det ble vedtatt å ikke åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. En fortsatt seier 182 
for Folkeaksjonen. Videre ble 26. konsesjonsrunde skrotet, og EU har vist interesse for å 183 
stanse all aktivitet og import av olje i arktisk.  184 

I Høyre har det vært god utvikling. På nyåret 2021 vedtok Unge Høyre at de ønsker et oljefritt 185 
Lofoten, Vesterålen og Senja. En stor og viktig seier. Folkeaksjonen har jobbet med å spre 186 
informasjon og å være gode allierte for ungdomspartiet. Folkeaksjonen, sammen med Unge 187 
Høyre og andre samarbeidspartnere, bidro til å sette debatten om varig petroleumsfritt 188 
Lofoten, Vesterålen og Senja på dagsorden til Landsmøtet til Høyre i 2021. Motstanden i 189 
Høyre er stor og økende, selv om partiprogrammets vedtak om konsekvensutredning av 190 
området står uendret. Flere fylkeslag i Høyre har vist sterk vilje for å støtte varig 191 
petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja.   192 

Støtten blant folket for et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er stor og stabil. En årlig 193 
kartlegging fra norsk medborgerpanel fra våren 2021 viser at 59% i Norge ønsker et 194 
petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mot 24% som ønsker utvinning. 195 
Folkeaksjonens synspunkt er begrunnet i miljøfaglige råd og i året som har gått har 196 
argumentasjonen vår på nettsiden blitt oppdatert og ferdigstilt i tråd med nye kunnskap. 197 

Stortingsvalget i 2021 ble en viktig milepæl for Folkeaksjonen. Dette var det første 198 
stortingsvalget siden Folkeaksjonen fikk flertall for saken på Stortinget, i 2019. Et 199 
stortingsvalg gir muligheten for en sterkere politisk standpunkt iht. bevaring og evt. varig vern 200 
av Lofoten, Vesterålen og Senja mot petroleumsvirksomhet. Men, på lik linje, kan et 201 
Stortingsvalg gi en åpning for krefter som vil helst åpne området. Dermed har det vært veldig 202 
viktig for Folkeaksjonen å sørge for at Stortingsvalget, og den nye Regjeringen, sluttet seg til 203 
en avtale basert på en fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i hvert fall i den 204 
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kommende stortingsperiode, men helst lengre. I tillegg til målrettet politisk arbeid har 205 
Folkeaksjonen jobbet med flere kampanjer med dette som mål.  206 

INFORMASJONSARBEID OG SYNLIGHET 207 

Folkeaksjonen har i perioden hatt 75 oppslag i media, mot 87 i forrige periode. I tillegg til 208 
tradisjonelle medier har Folkeaksjonen en Facebook-side og Instagram, i tillegg til nettsida. 209 
Informasjonssekretær har hatt hovedansvaret med å oppdatere sosiale medier og nettsiden. 210 
I året som har gått har vi brukt materiale fra alle som har fått tildelt en oljefri blokk, det vil si 211 
bedrifters og organisasjoners meninger om hvorfor LoVeSe bør forbli oljefritt, og delt dette på 212 
sosiale medier.  213 

MATERIELL 214 

Lokallagene har tilbud om å bestille det de trenger, de betaler ikke for materiellet, men selger 215 
det til inntekt for laget. I perioden har vi produsert noe nytt materiell og trykket opp nye 216 
opplag av gammelt materiell.  217 

Vi har i denne perioden trykt opp oppdaterte brosjyrer etter forespørsel fra Senja lokallag. Vi 218 
har trykt opp nye postkort med to av motivene fra Leve Havet-kunstprosjektet. Vi har også 219 
trykt opp en stor plakat med den oljefrie kontinentalsokkel, som vi hadde med til 220 
Arendalsuka. Vi har trykt opp kalender med bilder fra Leve Havet kunstprosjektet iblandet 221 
bilder fra regionen. Folkeaksjonens materiell er til salgs via nettsiden og i butikken i Kabelvåg 222 

Vi har også trykt opp nye t-skjorter, blå Leve Havet-t-skjorter, samt gule og blå t-skjorter med 223 
hvit logo. 224 

MEDLEMSPLEIE OG VERVING 225 

I perioden har Folkeaksjonen hatt et stabilt medlemstall. Vi har ansatt en ny 226 
medlemssekretær, Ola Solberg Christoffersen som startet våren 2021. Dette skjedde 227 
parallelt med overgangen til nytt medlemsregister. I mange år har Naturvernforbundet driftet 228 
medlemsregisteret vårt. 1. April gikk vi over til det nye medlemsregisteret vårt, Hypersys, 229 
som vi har erfart har gjort oss mer autonome og fleksible i arbeidet med utsendinger og 230 
kontakt med medlemmene våre. Noen funksjoner har falt bort, mens andre har kommet til - i 231 
2021 fikk medlemmene våre for første gang mulighet til å betale medlemskontingenten via 232 
Vipps eFaktura.    233 

Alle medlemmer har i perioden mottatt et medlemsbrev med årets kontingentkrav. Vi har 234 
også sendt jevnlige purringer på post, e-post og tekstmelding. Fire nyhetsbrev er sendt til 235 
våre medlemmer via epost-tjenesten Mailchimp, i tillegg til ett like etter årsskiftet 2021/2022. 236 
Nyinnmeldte medlemmer har mottatt kokeboka “Se torsken” og informasjon om 237 
Folkeaksjonen.  238 

FRAMTIDA TIL FOLKEAKSJONEN 239 

På landsmøtet i juni ble det vedtatt at landsstyret skulle sette ned en komité som skulle 240 
utrede og komme med anbefalinger for retningsvalg for Folkeaksjonens framtid. Vedtaket 241 
kom som følge av voksende behov og ønske fra organisasjonen om å klarlegge 242 
Folkeaksjonens rolle framover etter at Lofoten, Vesterålen og Senja sin status som oljefrie 243 
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områder har blitt bekreftet av ulike regjeringskonstellasjoner over flere år. Også den nye 244 
regjeringsplattformen slår fast at den nye regjeringa ikke ønsker oljeboring i Lofoten, 245 
Vesterålen og Senja. Dette reiser spørsmål om hva Folkeaksjonen kan og skal jobbe med 246 
framover og behovet for Folkeaksjonen.  247 

Komiteen skal gjennom bred innhenting av innspill fra organisasjonen og 248 
samarbeidspartnere levere en rapport med sine funn og forslag til landsstyret våren 2022. 249 
Komiteen ble nedsatt 5. November 2021 og består av Silje Ask Lundberg (leder), Daniel 250 
Weiss, Therese Hugstmyr Woie og Christoffer Ellingsen. Komiteen startet arbeidet sitt på 251 
lokallagssamlinga i Bodø der deltakerne deltok på en workshop ledet av Helmer Jakobsen 252 
og Stian Molvik. 253 

ØKONOMI 254 

Folkeaksjonen har stabil økonomi Vi mottok 1,8 millioner i statsstøtte fra Miljødirektoratet i 255 
2021 og har fått tilsagn på samme beløp for 2022.   256 

I tillegg til statsstøtte, har Folkeaksjonen betydelige inntekter fra medlemskontingenter. For å 257 
opprettholde medlemsinntektene bruker vi blant annet penger på verving, annonser, 258 
kontingentkrav og purringer. 259 

I likhet med 2020 har også 2021 vært et ekstraordinært år på grunn av koronapandemien 260 
som har rammet verden. Folkeaksjonen har så langt vært blant de mest heldige gjennom 261 
denne situasjonen rent økonomisk, der inntektene har holdt seg stabile. Samtidig har 262 
pandemien ført til lite aktivitet i organisasjonen på grunn av restriksjoner på arrangementer, 263 
reise og så videre.  264 

  265 

     18.06.2022 266 

Styret i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja  267 

           268 

 269 

                Daniel Weiss                Sissel Baraa                             Tiril Auby 270 
      styreleder                       styremedlem                       styremedlem 271 
  272 
 273 
 274 

              Ingrid Klein Hedlund           Kaja Marie Nyland               Bjørnar Nicolaisen 275 
    styremedlem                    styremedlem                        styremedlem 276 

  277 
 278 
 279 
                                Harald Lindemann                         Ingrid Skjoldvær 280 
                                     styremedlem                     daglig leder 281 


