
 

Sak 3 1 

Årsmelding 2019/2020 2 

 3 
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 4 
 5 
Dette er årsmeldingen for perioden juni 2019 til august 2020 6 
 7 
HOVEDMÅL 8 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for etablering av varige 9 
petroleumsfrie områder for Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms II).  10 

MEDLEMMER 11 
 12 
Folkeaksjonen hadde per 31. Desember 2019 5123 medlemmer. 316 ble utmeldt på grunn av 13 
manglende betaling. Gjenbetalingsprosenten var på 84 prosent.  14 
 15 
771 har meldt seg inn selv, og 162 har blitt vervet. Av de som har meldt seg inn selv har 390 16 
meldt seg inn gjennom facebook. Per 15. August 2020 har Folkeaksjonen xxxx medlemmer.  17 
 18 
LOKALLAG 19 
 20 
Folkeaksjonen har i perioden hatt lokallag følgende steder: 21 
 22 
Andøy 23 
Bergen 24 
Bodø og omegn 25 
Harstad 26 
Grimstad 27 
Oslo  28 
Senja og omegn 29 
Sortland 30 
Tromsø 31 
Vågan 32 
Øvre Romerike 33 
 34 
 35 
LANDSSTYRET 36 
Styret har i perioden bestått av: 37 
 38 
Leder: Odd Arne Sandberg (frikjøpt i 50% stilling) 39 
Nestleder: Ingrid Skjoldvær (frikjøpt i 50% stilling) 40 
Daniel Weiss 41 



 

Monica Amsen 42 
Vågard Erdahl Nyaas 43 
Tiril Auby 44 
 45 
Styret har hatt 8 møter, hvorav 3 nettmøter. AU har hatt jevnlige møter. 46 
 47 
Vararepresentanter: 48 
 49 
Ingrid Klein Hedlund, Einar Luring Sletten, Bjørnar Nicolaisen, Gaute Eiterjord, Ola Skjeseth, 50 
Kaja Marie Nyland, Yngve larsen 51 
 52 
Arbeidsutvalget (AU): Odd Arne Sandberg (unntatt perioden 1.1.-1.3.), Ingrid Skjoldvær, Daniel 53 
Weiss og Vågard Erdahl Nyaas (i perioden 1.1.-1.3.). De to ansatte Mari Gjerdåker og Elisabeth 54 
Færøy Lund har deltatt på møtene.  55 
 56 
ANSATTE 57 
 58 
Organisasjonssekretær: Mari Gjerdåker (50%) - Arbeidssted Oslo 59 
Informasjonsmedarbeider: Elisabeth Færøy Lund (50%) - Arbeidssted Kabelvåg 60 
Nettbutikkansvarlig: Mia Cathryn Haugen Chamberlain (10%) - Arbeidssted Oslo 61 
 62 
Prosjektstillinger 63 
Sommerverver: Torkel Salvesen Lie (juli 2019 og juli/august) 2020 64 
Vardebrenningkoordinator: Anna Birkeland Olerud (februar 2020) 65 
 66 
LANDSMØTE 2019 67 
Folkeaksjonens 11. ordinære landsmøte ble avholdt på Hamn i Senja 1. juni. Det var totalt 35 68 
delegater på møtet. 69 
 70 
ARRANGEMENT OG AKTIVITETER 71 
 72 
Folkeaksjonen har i perioden vært arrangør, medarrangør eller deltatt med aktivitet på 12 73 
arrangementer og aktiviteter: 74 
 75 
Landsmøtesamling på Hamn i Senja 76 
Stand på Kabelvågmarkedet 77 
Panelsamtale og filmvisning av “Atlantic” på Arbeidern i Kabelvåg 78 
Stand på Trevarefest i Henningsvær 79 
Stand på sommerleiren til AUF 80 
Stand på landsmøtet til Natur og Ungdom 81 
Stand på Husøydagan 82 
Stand på SeaSkrova 83 
Aksjon for Trænarevet i Svolvær 84 
Aksjon for Trænarevet i Bodø 85 



 

Kunstutstilling på kontoret i Kabelvåg, med kunst av Hannah Viano 86 
Trevaretalks i Henningsvær 87 
 88 
 89 
Vardebrenninger var planlagt over hele landet lørdag 14. mars, men ble avlyst 90 
som følge av nedstengingen av landet på bakgrunn av Corona-pandemien. I stedet oppfordret 91 
vi til symbolsk digital vardebrenning gjennom sosiale medier 92 
 93 
I tillegg har leder eller andre representanter fra styret deltatt på følgende arrangementer, møter, 94 
debatter og konferanser:  95 
 96 
Paneldebatt Blå Bærekraft, Aust-Lofoten videregående 97 
Debatt på Kabelvåg skole 98 
Foredrag på nordisk kystkulturarrangement, Vinden Drar på Sør Arnøy   99 
Foredrag for gruppe Lofoten Folkehøgskole,  100 
Innlegg på årsmøte i Nordland fylkes fiskarlag 101 
Innlegg på Seabed-konferansen på Sortland 102 
Klimastreikapell 103 
Innlegg på LIAF om havet og klima. 104 
Innlegg Lofoten folkehøgskole Energiseminar 105 
Deltagelse Skrei convensjon konferanse  106 
Minneord i forbindelse med Johs Rødes bortgang 107 
Innlegg på arrangement i Kabelvåg med Northern Alpine Guides 108 
Innlegg på møtet om Trænarevet i Harstad 109 
Hilsningstale på landsmøtet til Natur og Ungdom 110 
Foredrag for kunst og filmskole Kabelvåg 111 
Innlegg på samling om marin forsøpling for Hold Norge Rent 112 
Innlegg på årsmøtet til Senja lokallag 113 
Foredrag på åpent møte i Grimstad 114 
Trevaretalks på Trevarefabrikken, Henningsvær 115 

 116 
POLITISK ARBEID I PERIODEN  117 
Folkeaksjonens overordna mål er å sikre Lofoten, Vesterålen og Senja som varige 118 
petroleumsfrie områder. I perioden har Folkeaksjonen hatt 6 delmål som skal bidra til å oppnå 119 
hovedmålet. Styret har prioritert innenfor disse for å oppnå målene våre. Under følger en 120 
oppsummering av hva som har blitt gjort for å oppnå de ulike delmålene og utvikling i saken: 121 
 122 
Øke medlemstallet og aktivisere flere medlemmer 123 
I perioden har vi som normalt sendt ut kontingentkrav. Vi har gjort et aktivt arbeid for å være til 124 
stede og verve på flere arrangementer og på sosiale medier. For mer detaljer, se medlemspleie 125 
og verving.  126 
 127 
Flere og mer aktive lokallag 128 
Vi har etablert et nytt lokallag i Grimstad. Flere av lokallagene har vært aktive og 129 



 

arrangert egne aktiviteter. Lokallagene planla vardebrenninger over hele 130 
landet, men de ble dessverre avlyst på grunn av korona. Det samme 131 
gjelder 1. maiparolene vi pleier å arrangere.  132 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vedtar å gå inn for varige oljefrie områder 133 
i neste stortingsprogram 134 
Etter at Arbeiderpartiet har snudd har vi muligheten til å sørge for enda bedre vedtak ved neste 135 
årsmøte. Folkeaksjonens landsstyre har denne våren vedtatt en uttalelse om hvordan 136 
pandemien og det nye fallet i oljeprisen må føre til en økt satsning på fiskeriene, ikke flere 137 
krisepakker til fossilnæringa.  138 
 139 
Unge Høyre går inn for varige oljefrie områder på landsmøtet i 2020 140 
Både Høyre og Unge Høyre har utsatt sine landsmøter som følge av Corona-pandemien og 141 
som følge av dette har også mye av arbeidet blitt utsatt.  142 
 143 
Løfte saken i kommune- og fylkestingsvalget 2019, og sikre flere vedtak i kommunestyrer 144 
og fylkesting for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 145 
Flere kommuner har nå et mulig flertall for vedtak for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi 146 
har så smått begynt arbeidet med dette, men ikke i så stor grad som vi skulle ønsket.  147 
 148 
Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og 149 
Senja, gjennom samarbeid med fagforeninger, fiskeriene, næringsliv, 150 
næringsorganisasjoner og organisasjoner i andre land 151 
Vi har ikke hatt ressurser til å videreutvikle dette så mye som vi skulle ønsket, men i perioden 152 
har vi videreført kontakten med Sea Legacy, Great Australien Bight Alliance og utenlandske 153 
medier. 154 
 155 
Annet 156 
Rett etter forrige landsmøte ble spørsmålet om oljeboring på Trænarevet brennhett og dette har 157 
krevd mye av Folkeaksjonens ressurser. Rent geografisk befinner Trænarevet seg utenfor 158 
Lofoten, Vesterålen og Senja-området, men et oljeutslipp her vil har store konsekvenser for vårt 159 
område. I august vedtok landsstyret en uttalelse mot oljeboring på Trænarevet. Sammen med 160 
Bellona og Natur og Ungdom jobbet vi for å samle regionen politisk og for å engasjere 161 
fiskeriorganisasjonene. Folkeaksjonen bidro aktivt til at alle kommunene i Lofoten stilte seg bak 162 
kravet om å stoppe prøveboring en på Trænarevet. Træna kommune gjorde også et lignende 163 
vedtak etter det samme initiativet. Bellona og Natur og Ungdom dro ut i båt for å aksjonere sivilt 164 
ulydig, men ble stoppet av dårlig vær. Folkeaksjonen hadde også med en representant på 165 
båten. Prøveboringen ble etterhvert gjennomført, men brønnen var heldigvis tørr.  166 
 167 
 168 
INFORMASJONSARBEID OG SYNLIGHET 169 
Folkeaksjonen har i perioden hatt oppslag i media 220 ganger, mot 577 i forrige periode. I tillegg 170 
til tradisjonelle medier har Folkeaksjonen en Facebook-side og Instagram, i tillegg til nettsida. 171 
Informasjonssekretær har hatt hovedansvaret med å oppdatere sosiale medier og nettsiden. I 172 



 

året som har gått har vi lagt ned store ressurser å produsere innhold og 173 
annonser til sosiale medier.  174 
 175 
MATERIELL 176 
Lokallagene har tilbud om å bestille det de trenger, de betaler ikke for 177 
materiellet, men selger det til inntekt for laget. I perioden har vi produsert en del nytt materiell, 178 
blant annet postkort, banner og gensere. 179 
 180 
MEDLEMSPLEIE OG VERVING 181 
I perioden har Folkeaksjonen fortsatt medlemsveksten, først og fremst gjennom innmeldinger 182 
fra Facebook. Dette har vært en stor suksess. Ved hjelp av målrettet markedsføring har vi i 183 
perioden økt medlemstallet betydelig.  184 
 185 
Folkeaksjonens medlemsregister driftes av Naturvernforbundet.  186 
 187 
Alle medlemmer har i perioden mottatt et medlemsbrev med årets kontingentkrav. Vi har også 188 
sendt jevnlige purringer på post, e-post og sms.  189 
 190 
SAMARBEIDSPARTNERE 191 
Siden starten har fiskeriorganisasjonene og miljøorganisasjonene vært svært sentrale 192 
samarbeidspartnere i Folkeaksjonens arbeid. I perioden har vi samarbeidet særlig tett med 193 
Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Nordland Fylkes Fiskarlag og Bellona 194 
 195 
ØKONOMI 196 
 197 
Folkeaksjonen har god økonomi (se regnskap) så lenge vi mottar støtte over statsbudsjettet. Vi 198 
fikk 1,8 millioner i 2019 og er inne på statsbudsjettet med samme beløp for 2020.  Vi har ingen 199 
garanti for at dette vil fortsette, men vi har fått signaler som tilsier det. Miljø- og 200 
klimadepartementet sier: «Størrelsen på driftstilskuddet blir fastsatt blant annet ut fra ei 201 
vurdering av organisasjonene sitt aktivitetsnivå nasjonalt og lokalt, økonomien deres og 202 
alternative muligheter til finansiering, sammen med medlemstallet i organisasjonen. Det blir 203 
fortløpende vurdert om organisasjonene tilfredsstiller kriteriene for å motta støtte.» Dette betyr 204 
at det blir viktig å holde aktiviteten oppe både i lokallagene og sentralt, og å øke medlemstallet.  205 
 206 
I tillegg til statsstøtte, har Folkeaksjonen økende inntekter fra medlemmer fordi vi er i 207 
medlemsvekst. For å opprettholde medlemsinntektene bruker vi blant annet penger på verving, 208 
annonser, kontingentkrav og purringer.  209 
 210 
I 2019 kvalifiserte Folkeaksjonen for første gang til å søke om momskompensasjon. Det er 211 
takket være det gode arbeidet vårt med materiell og nettbutikk, og vi forventer å få 212 
momskompensasjon også de neste årene.  213 
 214 



 

Noen lokallag har søkt penger til aktiviteter og arrangementer i perioden. Vi 215 
håper enda flere benytter seg av muligheten slik at Folkeaksjonen kan fortsette 216 
å være synlige og aktive over hele landet. 217 
 218 
2020 har så langt vært et ekstraordinært år på grunn av koronapandemien som 219 
har rammet verden. Folkeaksjonen har så langt vært blant de heldigste gjennom denne 220 
situasjonen. Med dagens utsikter forventer vi samme inntekter som før, men lavere utgifter på 221 
grunn av mindre aktivitet, særlig vårhalvåret 2020. Vi forventer noen flere utmeldinger fra folk i 222 
en vanskeligere økonomisk situasjon, men så langt har antallet nye medlemmer langt 223 
oversteget antallet utmeldinger. Vi budsjetterer likevel forsiktig det kommende året med tanke 224 
på den usikre økonomiske situasjonen for samfunnet forøvrig.  225 
 226 
 227 
 228 

13.08.2020 229 
Styret i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 230 

 231 
 232 
 233 

___________________ ___________________ ___________________ 234 
            Odd Arne Sandberg       Ingrid Skjoldvær         Monica Amsen 235 

         styreleder       styremedlem           styremedlem 236 
 237 
 238 

___________________ ___________________ ___________________ 239 
            Daniel Albert Weiss       Vågard Erdahl Nyaas           Tiril Auby 240 

       styremedlem          styremedlem           styremedlem 241 
 242 
 243 

___________________ 244 
          Mari Gjerdåker 245 
             daglig leder 246 


