
	

Sak 3 1	

Årsmelding 2018/2019 2	

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja  3	

Dette er årsmeldingen for perioden august 2018 til juni 2019 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, 7	
Troms II).  8	

MEDLEMMER 9	

Folkeaksjonen hadde pr. 31/12 18, 4542 medlemmer (3862 betalte i 2018). 10	
 11	
LOKALLAG  12	

Folkeaksjonen har i perioden hatt lokallag følgende steder:  13	

Oslo 14	
Trondheim 15	
Øvre Romerike 16	
Bergen 17	
Tromsø 18	
Bodø og omegn 19	
Senja og omegn 20	
Harstad 21	
Sortland 22	
Bø 23	
Øksnes 24	
Vågan 25	
Andøy 26	
Vest-Lofoten 27	

LANDSSTYRET 28	
Styret har i perioden bestått av:  29	

Leder: Odd Arne Sandberg (frikjøpt i 50% stilling).  30	
Nestleder: Ingrid Skjoldvær (frikjøpt i 50% stilling)  31	
Sissel Baraa 32	
Daniel Weiss 33	
Monica Amsen 34	
Lone Nicolaisen  35	



	

Vararepresentanter:  36	

Vågard Erdahl Nyaas, Ingrid Klein Hedlund, Ida Løken Killie, Gaute 37	
Eiterjord, Roar Jørgensen 38	

Arbeidsutvalget (AU): Odd Arne Sandberg, Ingrid Skjoldvær og Sissel Baraa har 39	
fungert som styrets arbeidsutvalg. De to ansatte Mari Gjerdåker og Ingvild Austgulen har 40	
deltatt på møtene. 41	

Styret har hatt 7 møter hvorav 3 nettmøter. AU har hatt nettmøter jevnlig.  42	

ANSATTE  43	

Organisasjonssekretær: Mari Gjerdåker (50%) - Arbeidssted Oslo  44	
Informasjonssekretær Ingvild Austgulen (50%) - Arbeidssted ambulerende 45	
Nettbutikkansvarlig Mia Cathryn Haugen Chamberlain (10% fra desember 2018) - 46	
Arbeidssted Oslo 47	

LANDSMØTE 2018 48	
 49	
Folkeaksjonenes 10. ordinære landsmøte ble avholdt i Kabelvåg 28. juli som en del av 50	
sommersamlinga på samme sted fra 25. – 29. juli. Det var totalt 41 delegater på møtet.  51	
 52	
ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER 53	
 54	
Folkeaksjonene har i perioden vært arrangør, medarrangør eller deltatt med aktivitet på 55	
23 arrangementer og aktiviteter 56	
 57	
Landsmøte og sommersamling 58	
Stand på Trevarefest i Henningsvær 59	
Stand i Narvik 60	
Stand på sommerleiren til Unge Høyre 61	
Stand på sommerleiren til AUF  62	
Bruktmarked og loddsalg Kabelvåg 63	
Fæst førr fesken Bergen 64	
Stand på Globaliseringskonferansen 65	
Fæst førr fesken og jubileumsfest på Sortland 66	
Stand på landsmøtet til Natur og Ungdom 67	
Stand og feiring av 10årsjubileum på Røst 68	
Vardebrenning mer enn 80 steder rundt om i landet og internasjonal aksjonsdag 69	
Lobbytur for Arbeiderpartipolitikere i Svolvær i samarbeid med Naturvernforbundet og 70	
Natur og Ungdom 71	
Stand på Lofotfishing Kabelvåg 72	
Heit for havet – saunasession for et oljefritt LoVeSe i Oslo 73	
Folkefest utenfor Arbeiderpartiets Landsmøte  74	
Lokallagssamling i Oslo i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte 75	
Stand på SVS landsmøte 76	



	

Stand på Husøydagan 77	
Jubileumsfeiring og seiersfeiring på Kulturhuset i Oslo 78	
Stand på landsmøtet til NTL Ung 79	
1. mai-paroler i Svolvær, Oslo, Sortland, Andenes, Bodø, Tromsø 80	
og Finnsnes 81	
Panelsamtale, filmvisning og paddle out i Oslo i samarbeid med Great Australian Bight 82	
Alliance, NU og Patagonia 83	
 84	
I tillegg har leder eller andre representanter for styret deltatt på følgende 85	
arrangementer, møter, debatter og konferanser: 86	

Foredrag Oljemuseet i Stavanger 87	
Foredrag stiftelsesmøte MDG Vågan 88	
Hilsningstale Senterungdommens landsmøte i Tromsø 89	
Agenda Nord-Norge Konferanse 90	
Kyst og Fisk konferanse Tromsø 91	
Foredrag Protect The Ocean Henningsvær 92	
Julemarked Kabelvåg 93	
Jubileumsfeiring Svolvær 94	
Foredrag Forbundet Kysten Henningsvær 95	
Konferanse bærekraftige kystsamfunn, Svolvær  96	
Deltagelse WWFs arrangement Miljøtalen 2019 97	
Panelsamtale på Internasjonalt seminar i Tromsø 98	
AUFs studentkonferanse 99	
Fight for the Bight – panelsamtale og appell 100	
Patagonias klimaworkshop i Kabelvåg 101	
Mølje - kulturmarkering 102	
Nobel Peace Prize Forum 103	
Hilsningstale for landsmøtet i Venstre 104	
Skolering i aktivisme for ungdommens bystyremøte i Oslo 105	
Innledning for årsmøtet i Øvre Romerike lokallag 106	
Innledning Elevate Festival i Østerrike 107	

 108	
POLITISK ARBEID I PERIODEN 109	
Folkeaksjonens overordna mål er å sikre Lofoten, Vesterålen og Senja som varige 110	
petroleumsfrie områder. I perioden har Folkeaksjonen hatt 7 delmål som skal bidra til å 111	
oppnå hovedmålet. Styret har prioritert disse arbeidsstrategiene for å oppnå målene 112	
våre: Samarbeide tett med AUF og allierte i Arbeiderpartiet for å snu Arbeiderpartiet på 113	
landsmøtet i april, være aktiv i sosiale medier, spre kunnskap om saken internasjonalt 114	
og rekruttering av nye medlemmer og støttespillere.  115	
 116	
Under følger en oppsummering av hva som har blitt gjort for å oppnå de ulike delmålene 117	
og utvikling i saken: 118	
 119	
1. Arbeide for å få Arbeiderpartiet til å gå imot konsekvensutredning på 120	
landsmøtet 2019 121	



	

Folkeaksjonen og Natur og Ungdom har jobbet tett sammen med 122	
AUF nasjonalt og lokalt. Vi har også hatt tett kontakt med viktige 123	
samarbeidspartnere i Arbeiderpartiet og jobbet opp mot lokallag og 124	
fylker for å sikre gode vedtak. Vi har drevet et omfattende 125	
mediearbeid nasjonale og lokale medier rettet mot arbeiderpartiet. 126	
Budskapet fra vardebrenningene var at Ap måtte snu. Vi har arrangert tur til Lofoten for 127	
Arbeiderpartipolitikere for å vise fram verdiene som står på spill og skape 128	
oppmerksomhet i forkant av landsmøtet. 129	

I august gikk Bodø Arbeiderparti mot konsekvensutredning og senere på høsten fulgte 130	
Nordland Arbeiderparti etter. AUF satte et oljefritt LoVeSe øverst på kravlista til 131	
Arbeiderpartiets landsmøte og 11 fylkeslag støttet dette kravet. Vi arrangerte folkefest 132	
på Youngstorget landsmøte-uka for å legge press på landsmøtedelegatene. Lørdag 7. 133	
april aksjonerte vi utenfor landsmøtet sammen med Natur og Ungdom og senere på 134	
dagen stemte Arbeiderpartiet for å si nei til konsekvensutredning og ja til et oljefritt 135	
Lofoten, Vesterålen og Senja! Vedtaket lyder slik:  136	

"Havområdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II er sårbare havområder, og fortsatt 137	
usikkerhet rundt konsekvensutredning av olje- og gass-virksomheten står i veien for å 138	
utvikle andre næringer i områdene. Arbeiderpartiet vil derfor ikke gå inn for 139	
konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI, VII og Troms II. 140	
Arbeiderpartiet går inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder 141	
fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser." 142	

 143	
Seieren omtales som den største miljøseieren i Norge noensinne og har fått bred 144	
dekning også i internasjonale medier.  145	

2. Flere lokallag og aktive lokallag. 146	
Vi har etablert et nytt lokallag på Øvre Romerike. Flere av lokallagene har vært aktive og 147	
arrangert egne aktiviteter. Lokallagene la stor innsats i å arrangere vardebrenninger og 148	
flere har deltatt i 1. mai-tog med paroler som det var stor oppslutning om. Lokallagene 149	
har hatt lokale feiringer i forbindelse med 10 årsjubileumet. I Bergen, Kabelvåg og på 150	
Sortland og har det blitt arrangert” Fæst Førr Fesken” med hjelp fra landsstyret som er 151	
et konsept der kultur og kunnskap i et trivelig kveldsarrangement med mål om å trekke 152	
et bredt publikum. I Oslo har lokallaget vært svært aktive i arbeidet med Folkefest på 153	
Youngstorget og Heit for havet – Saunasession for et oljefritt LoVeSe.  154	

3. Synliggjøre internasjonalt engasjement for et oljefritt LoVeSe 155	
Over hele verden kjemper folk mot fossilindustrien. Folkeaksjonene Oljefritt Lofoten, 156	
Vesterålen og Senja blir ofte brukt som stjerneeksempelet på hva en folkebevegelse kan 157	
oppnå. Vi har i denne perioden hatt kontakt med aktivister i Australia som kjemper mot 158	
oljeboring i de svært rike havområdene «The Great Australian Bight» for å dele 159	
erfaringene våre. Vi har vært medarrangører for markeringene The Great Australian 160	
Bight Alliance hadde i Oslo i starten av mai og bidratt i panelsamtaler og med appell. Vi 161	
har også deltatt på en klima-workshop i regi av Patagonia for å spre informasjon og 162	
engasjement om saken.  163	



	

Denne våren har vi samarbeidet med den canadiske miljøstiftelsen 164	
Sea Legacy. Sea Legacy er stiftet av de to verdenskjente 165	
naturfotografene Cristina Mittermeier og Paul Nicklen. Sea Legacy 166	
har i samarbeid med oss hatt den internasjonale kampanjen 167	
#OilFreeLofoten som har engasjert folk gjennom et opprop for å få 168	
Arbeiderpartiet til å stille seg på riktig side av historien og gjennom filmer og bilder på 169	
sosialer medier. Mange tusen interagert med kampanjen, blant dem flere internasjonale 170	
påvirkere. 7. april overrakte vi 53 560 underskrifter til nestleder i Arbeiderpartiet Hadia 171	
Tajik.  172	

4. Løfte saken i kommune- og fylkestingsvalget og sikre flere vedtak i 173	
kommunestyrer og fylkesting for oljefritt LoVeSe 174	
Vi har startet arbeidet opp mot lokalvalget gjennom blant annet synlighet på 1. mai, men 175	
hoveddelen av arbeidet med dette vil skje i månedene framover. Nå som Arbeiderpartiet 176	
har snudd står vi foran en endret situasjon fra tidligere.  177	

5. Øke medlemstallet og aktivisere flere medlemmer 178	
I perioden har vi som normalt sendt ut kontingentkrav. Vi har gjort et aktivt arbeid for å 179	
være tid stede og verve på flere arrangementer. Flere lokallag har hatt vervestand eller 180	
vervet i forbindelse med vardebrenning. Blant annet Sortland, Bergen, Oslo, Bodø og 181	
Senja. Så langt ligger det bra an med gjenbetalingen. Vi er likevel avhengig av at vi 182	
rekrutterer flere medlemmer om medlemstallet skal øke i 2019. Så langt i 2019 har vi fått 183	
248 nye medlemmer i 2019  184	

6. Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt LoVeSe, gjennom 185	
samarbeid med fagforeninger, fiskeriene og næringsorganisasjoner 186	
Gjennom perioden har vi jobbet aktivt med å være synlige på ulike arrangementer i regi 187	
av samarbeidspartnere og meningsfeller/motstandere. Vi har fortsatt samarbeidet vårt 188	
med gode krefter i Unge Høyre med mål om å få dem til å gjøre et godt vedtak på 189	
landsmøtet sitt i 2020.  190	
 191	
I samband med Folkefesten har vi samarbeidet med mange ulike organisasjoner og 192	
fagforeninger. Mange fagforeninger og organisasjoner bidro økonomisk og gjennom 193	
bidrag fra scenen eller på stand.  194	
 195	
7. Feire 10-årsjubileet til Folkeaksjonen med fokus på et varig oljefritt LoVeSe 196	
17. januar 2019 fylte Folkeaksjonen 10 år. I løpet av våren har vi markert jubileet på ulikt 197	
vis. På dagen samlet vi tidligere ledere i Folkeaksjonen til kaffe, kake og mimring i 198	
Svolvær. På Røst delte vi ut kake på Joker. Det har blitt arrangert Fæst førr fesken på 199	
Sortland og jubileet var også en sentral del av de mange vardebrenningene som ble 200	
holdt rundt om i landet. Jubileet ble også behørig feiret på lokallagssamlinga og på 201	
Folkefesten i Oslo. Søndag 8. april hadde vi 10årsjubileum på Kulturhuset i Oslo med 202	
paneldiskusjon med gamle og nye folkeaksjonister, appell ved klima- og miljøminister 203	
Ola Elvestuen og konsert med Dag Kajander.  204	

Annet 205	
I januar gikk i KrF inn i regjeringen og den nye regjeringserklæringen bestemte, ikke 206	



	

overraskende at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skulle åpnes for 207	
oljevirksomhet heller i denne perioden. Dette bekrefter at 208	
Folkeaksjonen har klart å gjøre det politisk umulig uansett 209	
regjeringskonstellasjon å åpne LoVeSe for oljevirksomhet. 210	

INFORMASJONSARBEID OG SYNLIGHET 211	
Folkeaksjonen har i perioden hatt oppslag i media 577 ganger, mot 140 i forrige periode. 212	
I tillegg til tradisjonelle medier har Folkeaksjonen en Facebook-side og Instagram, i 213	
tillegg til nettsida. Informasjonssekretær har hatt hovedansvaret med å oppdatere 214	
sosiale medier og nettside.  215	
 216	
MATERIELL  217	
Lokallagene har tilbud om å bestille det de trenger, de betaler ikke for materiellet, men 218	
selger det til inntekt for laget. I perioden har vi produsert mye nytt materiell, blant annet 219	
et ”Leve Havet”-t-skjorter, jubileumsflyer, visittkort til bruk på stand og klistremerker. 220	

MEDLEMSPLEIE OG VERVING 221	
I 2018 har vi vervet 227 nye medlemmer og 218 har meldt seg inn selv. Så langt i år har 222	
omlag 80% gjenbetalt. 223	
Folkeaksjonens medlemsregister driftes av Naturvernforbundet. 224	
 225	
Alle medlemmer har i perioden mottatt et medlemsbrev med årets kontingentkrav i mars. 226	
Vi har også sendt en purring på SMS i april og purring i posten i mai.  227	
 228	
SAMARBEIDSPARTNERE 229	
Siden starten har fiskeriorganisasjonene og miljøorganisasjonene vært svært sentrale 230	
samarbeidspartnere i Folkeaksjonens arbeid. I perioden har vi samarbeidet særlig tett 231	
med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Nordland Fylkes Fiskarlag, AUF og gode 232	
krefter i Arbeiderpartiet over hele landet. 233	

ØKONOMI 234	
Folkeaksjonen har god økonomi (se regnskap) så lenge vi mottar støtte over 235	
statsbudsjettet. Vi fikk 1,8 millioner i 2018 og er inne på statsbudsjettet med samme 236	
beløp for 2019.  237	

Imidlertid har vi ingen garanti for at dette vil fortsette. Miljø- og klimadepartementet sier:  238	

«Størrelsen på driftstilskuddet blir fastsatt blant annet ut fra ei vurdering av 239	
organisasjonene sitt aktivitetsnivå nasjonalt og lokalt, økonomien deres og 240	
alternative muligheter til finansiering, sammen med medlemstallet i 241	
organisasjonen. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene tilfredsstiller 242	
kriteriene for å motta støtte.»  243	

Dette betyr at det blir viktig å holde aktiviteten oppe både i lokallagene og sentralt, og å 244	
øke medlemstallet. I tillegg til statsstøtte, har Folkeaksjonen relativt stabile 245	
medlemsinntekter. Dette følges opp gjennom årlige kontingentkrav, påfølgende 246	
purringer og gjenbetalingsringing. 247	



	

Noen lokallag har søkt penger til aktiviteter og arrangementer i 248	
periode. Vi håper enda flere benytter seg av muligheten slik at 249	
Folkeaksjonen kan fortsette å være synlige og aktive over hele 250	
landet.  251	


