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Lofoten, Vesterålen og Senja er oljefritt! Hva nå? Vi vil fortsette kampen, og vil
gjerne ha flere med på laget.

Forslagsstillerne utgjør et interimstyre som vil skape en ny arena og arvtager for
det mangfoldige engasjementet for havet som nå er representert i
medlemsmassen til Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe. Dermed blir det en ny
Folkeaksjon, i ny drakt, og med utvidet formål: Folkeaksjonen Leve Havet.

Folkeaksjonen Leve Havet vil verne om naturverdiene i og ved havet, og
representere havets interesser der beslutningene blir tatt for utviklingen av
marine sektorer og prosjekter langs kysten. Det vil bli en helhetlig, marin
miljøvernorganisasjon som bygger broer mellom næringsliv, politikk og
forskningsmiljøer for å samle innsatsen som kreves for å beskytte havet mot
inngripen og virksomhet som er uforsvarlig i et langsiktig miljøperspektiv. Vi vil
sette en standard for hvordan havet skal forvaltes i det naturvennlige og
bærekraftige samfunnet hele verden er i en omstilling for å skape, og kreve at
Norge går foran som et godt eksempel og tar sitt historiske ansvar som
kystnasjon. Vår framtidsvisjon er et samfunn der både økosystemene og
kystsamfunnene blomstrer i en symbiotisk samhandling, og vi vil jobbe på flere
nivåer for å oppnå dette formålet.

På lokalt nivå ved å :
- bevare vernet av de oljefrie områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
- støtte opp om at Lofoten skal bli et pilotsamfunn for grønn omstilling
- implementere UNESCO’s Man and Biosphere-program i nært samarbeid med
lokalbefolkningen i LoVeSe og flere steder langs norskekysten.



På nasjonalt nivå:
- ved å ansvarliggjøre Norge som en kystnasjon med rike naturressurser som må
forvaltes på en miljømessig forsvarlig måte

På internasjonalt nivå:
- ved å dele kunnskapen og erfaringen miljøvernere i Norge har opparbeidet
gjennom mange år, og belyse Norges rolle på begge sider i marine miljøkamper i
andre deler av verden

Vi vil ha fylkeslag og lokallag langs kysten når det blir grunnlag i
medlemsmassen for det. I begynnelsen vil de store kystbyene som Oslo,
Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø, Tromsø og Hammerfest være
prioritert for å etablere lokallag, mens fylkeslagene kan sikre at distriktene også
har et styre som følger med på ny næringsutvikling i kystsonen. Lokale saker vil
drive aktiviteten i lokallagene i tråd med nasjonale satsningsområder, der
landsstyret vil stå til ansvar for å gjennomføre arbeidsplaner på landsbasis.

Våre politiske prioriteringer vil ligge i å etablere og følge opp marine
verneområder, kartlegge økosystemforandringer, forhindre flere sjødeponi i
norske fjorder, stoppe fremveksten av torskeoppdrett, begrense trålefiske, stoppe
ekspansjon av oljeindustrien i Barentshavet og generelt sikre at
industriutviklingen langs kysten ikke ødelegger selve livsgrunnlaget til folkene
som bor der.

Foretrukne metoder for å bruke vår påvirkningskraft vil bli å skrive
høringsuttalelser og leserinnlegg, holde folkemøter og foredrag, konfrontere
politikere direkte og drive kampanjer. Vi håper å få samarbeide med resten av
miljøbevegelsen, men i like stor grad vil vi nå ut til andre typer organisasjoner og
bygge videre på det eksisterende nettverket til Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe
som inkluderer både forskningsmiljøer og fiskeriorganisasjoner.

Med tillatelse fra Odd Arne Sandberg vil vi videreføre slagordet og konseptet
“Leve Havet” fra Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe. Bli med - for fisken, folket og
framtida!

Vedlagt ligger vedtektene interimstyret har vedtatt.



Vedtekter for
Folkeaksjonen Leve Havet
Vedtatt av interimstyret onsdag 01.03.2023

Navn
Organisasjonens navn er Folkeaksjonen Leve Havet.

Formål
Folkeaksjonen Leve Havet skal jobbe for å beskytte havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja med tilkoblede økosystemer mot aktiviteter som kan true det rike
biologiske mangfoldet, de viltlevende næringskjedene og tradisjonell, naturvennlig
marin matproduksjon for kommende generasjoner i framtida.

Arbeidsform og målsetting

Vi vil være våkent og aktivt tilstede i den aktuelle samfunnsdebatten med informasjon,
kunnskap, og løsningsforslag.

Vi skal ha god dialog med andre organisasjoner, statlige organer, kommuner og
næringsliv, og delta i relevant samarbeid rundt felles saker, kampanjer og
arrangementer.

Vi vil tilegne oss kunnskap om relevante nasjonale og internasjonale lover og avtaler,
herunder FNs bærekraftsmål nr. 14, naturavtalen, og havressursloven (m.m.), referere
til dem når det er nødvendig, og arbeide aktivt for innføring og etterlevelse av disse.

Vi vil bidra til kunnskap om og utvikling av et marint biosfæreområde rundt LoVeSe, som
en del av UNESCOs Man and Biosphere-program, i nært samarbeid med
lokalbefolkningen og andre organisasjoner.

Vi vil arbeide for at erfaringer og modeller som utvikles gjennom Folkeaksjonen Leve
Havets arbeid kommer andre kystsamfunn til gode, både nasjonalt og internasjonalt.



Forankring

● Folkeaksjonen Leve Havet vil bygge videre på erfaringer og kunnskaper fra
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

● Nasjonale og internasjonale lover og avtaler, herunder:

- FNs bærekraftsmål nr. 14 som lyder “Bevare og bruke havet og de marine
ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling”

- Naturavtalen av FNs biodiversitetskonvensjon

- Havressursloven: “Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og
samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og
det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og
busetjing i kystsamfunna.”

● Folkeaksjonen Leve Havet er en ideell organisasjon.

● Folkeaksjonen Leve Havet er politisk uavhengig.

Medlemskap

Folkeaksjonen Leve Havet er en medlemsorganisasjon med individuelt medlemskap.
Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig.

Som utmeldt er også å betrakte medlemmer som unnlater å fornye medlemskapet etter
to kontingentkrav og etterfølgende purringer. Kontingentens størrelse fastsettes av
landsstyret.

Barn under 12 år må ha samtykke fra minst en av sine foresatte for å tegne
medlemskap. Studenter, pensjonister og uføre vil få rabattert medlemsskap.
Medlemmer som tar tillitsverv i organisasjonens styrer får dekket sitt medlemsskap.

Medlemsregisteret driftes sentralt. Lokallagsledere får opplysninger om medlemmer i
sitt lokallag ved forespørsel, men skal bli varslet om nye medlemmer i sitt nærområde
kontinuerlig for å sikre tilstrømning av nye medlemmer i lokallagene.



Landsmøte

Landsmøtet er Folkeaksjonen Leve Havet sitt høyeste organ og avholdes hvert år.

Landsmøtet består av delegater fra medlemsmassen i Folkeaksjonen Leve Havet,
sekretariatet og landsstyret.

Landsstyret skal diskutere alle saker som meldes inn tidsnok før landsmøtet finner sted,
men overlater vedtak til landsmøtet. Landsstyret har stemmerett på landsmøte i alle
saker unntatt ved behandling av årsmelding og regnskap.

Landsmøtet velger landsstyre.
Leder og nestleder velges ved særskilt valg.
Landsmøtet velger valgkomité for neste landsmøte.

Landsmøtet behandler plattform, årsmelding, regnskap, budsjett og overordnede
arbeidsplaner. Andre saker som er foreslått av landsstyret, samt forslag til saker som
har kommet inn fra lokallag, skal også debatteres.

Fristen for å fremme saker til landsmøtet er en uke før møtet. Frist for endringsforslag til
politisk plattform og vedtekter er senest tre uker før møtet.

Landsmøtet skal innkalles av landsstyret med minst seks ukers varsel. Sakspapirene
skal sendes ut minst to uker før landsmøtet. Alle sakspapirer gjøres tilgjengelig digitalt i
forkant av møtet.

Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av et flertall i landsstyret eller etter krav fra
minst 1/3 av lokallagene. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes i spesielle tilfeller når
aktuelle saker krever demokratiske avgjørelser på tvers av leddene i organisasjonen,
eller det anses som nødvendig av hensyn til organisasjonens drift.

Krisehåndteringsmøte

Om det oppstår krisesituasjoner som krever rask handling fra hele Folkeaksjonen Leve
Havet, vil landsstyret kalle inn til krisehåndteringsmøte. Under krisehåndteringsmøtet vil
vi planlegge strategi og samarbeid med andre organisasjoner i respons til en



umiddelbar trussel mot våre ansvarsområder. Krisehåndteringsmøte kan avholdes
digitalt og må innkalles en uke i forveien.

Landsstyret

Landsstyret leder Folkeaksjonen Leve Havet mellom landsmøtene. Landsstyret består
av 7 medlemmer og minst 5 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det skal tilstrebes
balansert sammensetning angående kjønn, yrkesmessig bakgrunn og alder. Det skal
tilstrebes marin kompetanse og brennende engasjement for havet innenfor styret. Hele
styret velges for ett år av gangen.

Landsstyret er ansvarlig for Folkeaksjonen Leve Havet sin drift og skal være et
arbeidende styre på frivillig basis. De følger opp de vedtak landsmøtet har gjort og
fordeler punktene i arbeidsplanen utover året. Det forventes at alle
landsstyremedlemmer følger med på aktuelle saker. Landsstyret har møte minst en
gang i måneden og har løpende kontakt mellom møtene.

Landsstyret er beslutningsdyktig når halvparten av styret, inkludert enten leder eller
nestleder, er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Fylkeslagene

Landsstyret oppretter/godkjenner lokallag når det er grunnlag for det i et fylke.
Fylkeslaget skal ha et fylkesstyre med 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.
Fylkeslagets oppgaver er å arrangere regionale samlinger, følge med på relevante
saker for hele fylket, skrive høringsuttalelser og påvirke beslutningstagere med
innvirkning på utbygging og industrivirksomhet i kystsonen.

Lokallagene

Landsstyret oppretter/godkjenner lokallag når det er grunnlag for det. Alle medlemmer
registrert innenfor et lokallags geografiske område er medlem av dette lokallaget. Et
lokallag kan bestå av en eller flere kommuner.

Et lokallag består av minimum 3 medlemmer med bostedsadresse innenfor et avgrenset
geografisk område. Lokallagene betegnes etter felles mal som <Stedsnavn> lokallag av
Folkeaksjonen Leve Havet.

Lokallagene er bundet av Folkeaksjonen Leve Havet sine vedtekter. Årsmøte er
lokallagets høyeste organ og skal avholdes en gang årlig. Innkalling til årsmøtet skal



sendes alle medlemmer av lokallaget. Lokallagene skal føre regnskap dersom laget
disponerer over økonomiske midler.

UNESCO-ambassadører

Folkeaksjonen Leve Havet vil promotere UNESCOs Man and the Biosphere-program,
og i den sammenheng bidra til å etablere biosfære-områder ved å peke ut lokale
ambassadører som kan informere sine lokalsamfunn om MAB.

Aksjonisme

Folkeaksjonen Leve Havet vil vanligvis jobbe for å oppnå våre målsetninger med dialog
og innsats innenfor samfunnets spilleregler.

Medlemmer som er villige til å ty til sivil ulydighet eller andre virkemidler knyttet til
aksjonisme som en siste utvei kan gjøre det når det anses som nødvendig.

Aksjonistene vil selv stå for planleggingen og utførelsen av aksjoner, men
fremgangsmåten må godkjennes av landsstyret før en aksjon kan iverksettes.

Hensyn til liv og helse skal alltid etterstrebes, budskapet skal alltid være i fokus og
voldelig atferd vil aldri bli akseptert.

Økonomi

Det sentrale budsjettet og regnskapet behandles og godkjennes av landsmøtet.

Folkeaksjonen Leve Havet skal ha en økonomiansvarlig til alle tider som kan håndtere
inntektene og utgiftene til organisasjonen på landsbasis.

Et fond for lokale og regionale aktiviteter skal etableres slik at lokallagene og
fylkeslagene kan søke om midler fra det sentrale budsjettet til å arrangere møter,
aksjoner eller annen aktivitet som gagner Folkeaksjonen Leve Havets saker.

Hvert enkelt lokallag bør dermed ha en økonomiansvarlig som tar ansvar for
disponeringen av midler gitt fra sentralt hold. Lokale budsjett og regnskap behandles og
godkjennes på lokallagenes årsmøter.

All medlemskontingent skal inn på en konto som disponeres av landsstyret.



Ansettelser

Når det sentrale budsjettet tillater det, skal det ansettes daglig leder, medlemssekretær
og kommunikasjonsrådgiver for å sikre den daglige driften av organisasjonen. Frikjøping
av styreleder og nestleder kan også vurderes. Ansettelser til stillinger som skal dekkes
gjennom det sentrale budsjettet, gjøres av landsstyret.

Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres med to tredels flertall på landsmøtet, der avholdende
stemmer telles som avgitt mot forslaget. Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når
landsmøtet heves.

Oppløsning

Oppløsning av Folkeaksjonen Leve Havet avgjøres av landsmøtet med minst 2/3
flertall. Forslag om oppløsning må sendes ut med sakspapirene. Eventuelle
gjenværende midler skal disponeres til et formål som er i samsvar med Folkeaksjonens
hovedformål. Landsmøtet avgjør innenfor denne rammen hva pengene skal brukes til.



Søknad om oppstartsmidler

Etter vedtektene ble vedtatt 1.mars 2023 ble det innstilt av interimstyret til
Folkeaksjonen Leve Havet at vi vil fremlegge et ønske om å få tildelt alle
gjenværende økonomiske midler etter avviklingen av den forhenværende
Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe.

Midlene vil bli brukt i oppstartsfasen for å:

- Starte opp lokallag
- Sette opp en ny nettside
- Starte opp medlemsregister
- Forme en visuell profil med logo m.m.
- Gjøre nødvendige ansettelser
- Leie kontorlokaler for de ansatte

Midlene vil bli brukt senere til:

- Daglig drift av organisasjonen
- Å arrangere en havkonferanse
- Å gjennomføre arbeidsplaner
- Å redde havet fra storkapitalen


