
ALT for  
Førdefjorden
De lenket seg fast for å stanse dumping av giftig gruveslam 

i Førdefjorden. Det har kostet dem dyrt; arrestasjoner, bøter, 

opphold på glattcelle og snart venter rettssaker og soning av 

straff. Natur & miljø har viet de neste sidene til dem.

Tekst: TOR BJARNE CHRISTENSEN 
tbc@naturvernforbundet.no

Ingen forbehold, ingen tilsvar. Ingen repre-

sentanter for gruveselskapet. Ingen byråkra-

ter, jurister eller politikere. Ingen som forstår 

at fjorden er viktig, men …

På de neste sidene finner du bare ren natur-

kjærlighet, offervilje og et ustoppelig engasje-

ment fra noen av dem som i februar lenket seg 

fast for å stanse Nordic Minings prøveboring 

på Engebøfjellet. Gruveselskapet har fått tilla-

telse til å utvinne rutil og dumpe 250 millioner 

tonn gruveslam i Førdefjorden. Det akter de å 

stanse. Vi lar dem snakke for seg selv. n
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Andrea Sofie Aasvang blir båret bort av politiet mens hun 
synger «La fjorden leve!» og «Gruveslam er Norges skam!». 

Tina Andersen Vågenes (20)

Bergen

Sentralstyret Natur og Ungdom

Var i Vevring i rundt to uker

Bøter: 2, 24 000 kroner

Fengsel: – Ikke glattcelle, ble 

satt i buss.

– Hvorfor aksjonerte du?

– Fordi kortsiktig profitt til et 

gruveselskap ikke skal komme 

foran hensynet til min frem-

tid. Fordi det er grunnleggende 

sinnssykt og galt å sprenge 

toppen av Engebøfjellet for å 

dumpe det i Førdefjorden.

Magnus Storvoll 

 Strømseth (21)

Oslo

2. nestleder Natur og Ung-

dom

Antall aksjonsdager: 1

Bøter: 1, 12 000 kroner

Fengsel: – Glattcelle i 2 

timer.

– Hvorfor aksjonerte du?

– Jeg tillater ikke å bruke 

fjordene våre som avfalls-

plass for gruveindustrien. 

Framtidas gruveindustri 

må ta hensyn til naturen.
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Finn Røsland (38)

Osterøy

Oversetter

Antall aksjonsdager: Var i Vevring 

i ei veke. 

Bøter: 1, 10 000 kroner

Fengsel: – Var innom glattcella i 

cirka 10 minutt saman med dei 3 

andre aksjonistane.

– Hvorfor aksjonerte du? 

– Fordi fjordane våre er evige 

ressursar. Nokre få menneske 

skal ikkje kunna tena seg styrt-

rike på å øydeleggja livsgrunnla-

get for andre folk, dyr og plantar.

Andrea Sofie Ellingsen  

Aasvang (22)

Oslo

Førstekonsulent Sabima 

Antall aksjonsdager: 1

Bøter: 1, 10 000 kroner 

Fengsel: – Nei, ble satt i buss 

utenfor Florø politistasjon. 

– Hvorfor aksjonerte du?

– Fisken og fjorden er fortida, 

nåtida og ikke minst framtida. 

Vi kan ikke la den ødelegges 

av kortsiktig profitt.

☛

Mats Islek Tønjum Alfsen 

(17)

Bergen

Student

Antall aksjonsdager: 7

Bøter: 1, 10 000 kroner

Fengsel: Nei

– Hvorfor aksjonerte du?

– Fordi ødeleggelsen av et så 

stort areal med fjell og fjord 

har enorme konsekvenser for 

pårørende arter og natur. Jeg 

aksjonerte fordi disse konse-

kvensene er kulturvoldtekt.

Sigrid E. Høeg (22)

Oslo

Organisasjonssekretær Natur og Ungdom

Antall aksjonsdager: 1

Bøter: 1, 10 000 kroner

Fengsel: – Vel, jeg kom på glattcelle

– Hvorfor aksjonerte du?

– Det er miljøkriminalitet. Alltid setter 

Regjeringen kortsiktig profitt fremfor mil-

jøhensynet. Her handler det faktisk om 

fremtidig generasjoners tilgang til mat, 

og det kan vi ikke risikere.

Selfie inni politibilenFoto NU.jpg
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Nicholas Wilkinson (27)

Oppegård

Leder av Sosialistisk Ungdom

Antall aksjonsdager: 1

Bøter: 1, 10 000 kroner

Fengsel: – Var på glattcella i 30 minutter.

– Hvorfor aksjonerte du? 

– Fordi naturens verdi ikke kan måles i 

penger.

Anja Bache-Wiig Solberg 

(20)

Årnes

Student

Antall aksjonsdager: 1

Bøter: 2, 20 000 kroner

Fengsel: Nei

– Hvorfor aksjonerte du? 

– Havet skal ikke skal brukes 

som søppelplass. Det politiske 

og økonomiske systemet må 

endres slik at miljøhensyn 

settes høyest!

Arnstein  

Vestre (24)

Oslo

Rådgiver Greenpeace

Antall aksjonsdager: 2

Bøter: 2, 24 000 kroner

Fengsel: Nei

– Hvorfor aksjonerte du?

– Når regjeringen ikke kla-

rer å ta vare på naturen vår, 

må noen gjøre det. Framtida 

hører rene fjorder til, ikke en 

gruveindustri som får ture 

fram som den vil.

Gaute Eiterjord (20)

Oslo

Deltidsjobb, nestleder Natur og 

Ungdom

Antall aksjonsdager: 4

Bøter: 1, 12 000 kroner 

Fengsel: – Nei.

– Hvorfor aksjonerte du? 

– Fordi Regjeringa ignorerer miljø-

faglege råd ved å seie ja til raseringa 

av fjorden, og nokon må ta ansvar 

for naturen og framtida når politika-

rane ikkje gjer det.

Ingrid Skjoldvær (22)

Sigerfjord, Vesterålen

Leder i Natur og Ungdom

Antall aksjonsdager: 2

Bøter: 2, 24 000 kroner

– Hvorfor aksjonerte du? 

– Når regjeringa er mer enn villig til gjøre 

fjordene våre om til søppelplass så må 

noen si fra. Vi har prøvd på lovlig vis i 

årevis, men de nekter å høre. Derfor føl-

tes det både viktig og riktig å (bokstave-

lig talt) sette seg i veien.

Håvard Lundberg (30)

København

Interaksjonsdesigner 

Antall aksjonsdager: 2

Bøter: 2, 20 000 kroner 

Fengsel: – Nei, varm buss begge ganger.

– Hvorfor aksjonerte du?

– For fjord, fisk, fjell og folk. Mot en regjering som 

overkjører miljøfaglige råd. For en mineralnæ-

ring som tåler morgendagens lys.

Foto: NU.
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Erlend, Ane Margrete og Magnus i politibilen.
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Mari Gjerdåker (22)

Oslo

Aktivitetskoordinator NU

Antall aksjonsdager: 2

Bøter: 2, 24 000 kroner

Fengsel: – Satt 4 timer i 

politibussen i Florø, den 

andre gangen ble vi bare 

kjørt ned fjellet. 

– Hvorfor aksjonerte du?

– Fordi fjordens bærekraftige ressurser er langt vik-

tig enn et gruveselskaps profitt. Dersom kun den 

billigste deponiløsningen er mulig, kan ikke pro-

sjektet være lønnsomt å gjennomføre. Det ville vært 

utrolig naivt å sette fjordens evigvarende ressurser 

på spill for litt kortsiktig profitt og arbeidsplasser.

Ørjan Thingnes (32)

Vevring

Sjømann

Antall aksjonsdager: 

Bøter: 1, 10 000 kroner

Fengsel: – Satt i politibussen 

i 2 timar. Fekk kaffi og bollar. 

– Hvorfor aksjonerte du? 

– Dette prosjektet er grov 

utnytting av naturressursar 

i verste u-landskala. Det er 

og overkjøring av ei lokal-

befolkning som blir sterkt 

berørt men overhodet 

ikkje har blitt hørt med 

sine bekymringar.

Inger Fure Grøtting (24)

Florø/Sunnfjord

Lektorstudent 

Antall aksjonsdager: 1

Bøter: 1, 10 000 kroner 

Fengsel: – Kort opphald 

på glattcelle 

– Hvorfor aksjonerte du?

– Fordi eg vil heim til eit 

bærekraftig og grønt 

framtidsfylke som tek 

vare på ressursane for 

framtidige generasjonar.

Sara Andersen Vågenes (20)

Bergen

Kampanjesekretær NU

Bøter: 1 bot, 10 000 kroner.

– Hvorfor aksjonerte du?

– Jeg aksjonerte fordi jeg ikke 

forstår hvordan dumping av gif-

tig gruveavfall hører hjemme i 

Norge i 2016. Jeg lenker meg så 

mange ganger som nødvendig 

for å redde en av de vakreste, 

mest fiskerike og reneste fjor-

dene i Norge!
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