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Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) foreslår Ola Wergeland Krog 

som ny nestleder i Naturvernforbundet. Her er omtale av kandidaten: 

 

 

Ola Martin Wergeland Krog (født 1958) 

 
Ola tok sin første utdannelse som dykker i Den norske marine 
og Statens dykkerskole og arbeidet i 
pionertiden i Nordsjøen som metningsdykker og dykkerleder i 7 
år. Som 27 åring var han trolig 
Nordsjøens yngste dykkerleder med ansvar for andres liv nede i 
dypet. Innimellom arbeidsperiodene i Nordsjøen tok han 
agronomutdannelse. Han sluttet i Nordsjøen i 1987, men Ola 
har vært etterspurt og blir fortsatt sporadisk innleid som 
konsulent av oljeselskaper i forbindelse med større 
undervannsrelaterte offshore prosjekter med spesialområde 
sikkerhet og prosjekt- planlegging ved bemannede 
dypvannsoperasjoner. 
 
Ola har et sterkt forhold til naturen og tok derfor sin andre utdannelse, mastergrad i 
Naturforvaltning, i perioden 1987-91 ved NLH. Han har siden 1993 arbeidet i Wergeland 
Krog. Naturkart og Naturkart DA. Firmaenes viktigste aktiviteter har vært fagprosjekter 
innen viltforvaltning, biologisk mangfoldkartlegging, naturtypekartlegging, 
konsekvensutredninger samt utvikle programvare for forvaltning av jakt, artsregistrering, 
naturtyper og kulturminner. 
 
Programvaren Natur2000 som Ola ledet utviklingen av, har vært i bruk av over 260 
kommuner og var i mange år standardverktøy innen kartlegging av natur i Norge for 
konsulentbransjen. Konsulentoppdragene Ola har arbeidet med spenner vidt, men de 
viktigste stikkordene er kartlegging av biomangfold og vilt over hele landet, samt 
konsekvensanalyser i forbindelse med veiutbyggingsprosjekter, vindindustri, 
kraftledningstraseer, mm. Med sin marine yrkesbakgrunn og spesiell interesse for 
marinbiologi, har han også arbeidet med marine kartleggingsprosjekter. Ola 
har arbeidet internasjonalt med et radiomerkingsprosjekt for elefanter i Zimbabwe. Han har 
også vært involvert i flere prosjekter i regi av Direktoratet for Naturforvaltning, bla. forfattet 
deler av DN-håndbok 
 
13-1999 Naturtypekartlegging. Ola har på oppdrag fra Fylkesmannen ansvaret for 
skjøtsel av noen av de siste artsrike blomsterengene i Østfold. Ola engasjerte seg i 
Naturvernforbundet i Østfold og har sittet i styret siden mange år tilbake. I 
Naturvernforbundet har han engasjert seg spesielt i skogsaker og sitter i Skogutvalget i 
Naturvernforbundet. Han var initiativtaker til prosjektet Grisehogst, som har som mål å få 
skognæringen til å skjerpe sine rutiner og etterleve sine egne standarder. Han driver også et 
prosjekt for å fjerne spøkelsesredskap i sjøen. Han har også engasjert seg mot 



vindindustriutbyggingen, han har sittet i styret i Vestfjellas venner samt i styret for La 
Naturen Leve. Ola har vært Naturvernforbundet i Østfolds representant i arbeidsutvalget for 
Forum for natur og friluftsliv og arbeidet også som FNF-koordinator i 1 år. Av andre lag og 
foreninger Ola har engasjert seg i kan nevnes at han har sittet i styret i Norsk Zoologisk 
Forening og var med og startet SABIMA. Han var også i mange år (1998 - 2008) 
redaktør for det naturfaglige tidsskriftet Natur i Østfold. 
 
Ola har også vært aktiv i politikken, han har vært leder i Rakkestad Venstre, og er nå 
medlem i MDG. 
 
For de som kjenner Ola så er det også en annen kreativ side som må nevnes. Ola har, ved 
siden av sine meritter som fagperson, satt av tid til å prioritere livskvalitet og realisere 
spennende prosjekter. Han har; 
 

• seilt Østfold – Nordkapp tur-retur (1992 -1993), 
• rodd alene fra Bergen - Lofoten i en 17” nordlandsbåt (2016), 
• padlet Zambezi -elven, 
• padlet Karasjokka fra kildene og ned 14 ganger, 
• bodd 2 1/2 år i en 69 fots kutter med base i Bergen, 
• bodd på ei seter uten strøm og vann sør for Vassfaret i et år for å bruke tiden til 

turer, jakt, 
 fiske, bærplukking og for å tegne, lese og lære seg å spille munnspill, 
• bygget flere hus, bla. en sjøbu med bryggeanlegg på Skrova 
• bygger trebåter for salg, restaurerer gamle trebåter og syr telt. 

 
Ola realiserer i dag sitt eget økofilosofiske livsstilsprosjekt i selvbygd tømmerhus med 
solfanger og vedfyring og egenkonstruert biologisk renseanlegg langt inne i skogen. Han og 
hans kone, kunstneren Kläre Poelchau, produserer honning og dyrker det meste av maten 
selv. Sammen med kona deltar han i hennes mangekulturelle Åpen-hage prosjekt i Halden 
der folk fra 10 nasjonaliteter dyrker mat sammen. 
 
Med sin brede bakgrunn fra arbeid, utdannelse og kreative prosjekter, har han en velutviklet 
evne til å se vanskelige saker fra flere synsvinkler. Vi er overbevist om at han vil være en 
verdifull medspiller i Naturvernforbundets ledelse. 


