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Miljøvennlige gaver til jul
Og lekene til de minste skal under treet. Men leker i dag 
er stort sett laget av plast og inneholder store mengder 
elektronikk som er skadelig for miljøet. I forkant av 
julehandelen har NaturVest derfor besøkt den vesle butikken 
Alveslottet på Wergeland som har spesialisert seg på leker i 
tradisjonelle materialer og med et fokus på etisk produksjon. 

Naturvernforbundet i dag
Historien om Stølsheimen

Naturvernforbundet
Hordaland 90 år
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Fremdeles på 
vakt for naturen
I år er det 90 år siden Vestlandske 
Kredsforening for naturfredning i Norge 
ble stiftet på museet i Bergen, med 
statsminister Christian Michelsen som 
livsvarig medlem, februar 1918. I den 
anledning bestemte jeg meg for å finne 
frem boken ”Stå vakt om naturen” som 
ble gitt ut i anledning organisasjonens 50-
årsjubileum i 1968. Det som slår meg  er 
at Naturvernforbundet lenge var forut for 
sin tid. I forordet til jubileumsskriftet gleder 
daværende leder Anders Kvam seg over 
at tanken om naturens- og vernets verdi, 
etter 50 års kamp endelig hadde festet 
seg i befolkningen. Den som har rett og er 
tolmodig oppnår mye.

Knapt tid til feiring
Det er en aktiv organisasjon som jubilerer. 
Faktisk har vi så mange baller i luften at det 
ikke har blitt tid til den helt store feiringen. 
Vi skal stoppe Fjellstrand sin planlagte 
rasering av den unike Hansvågen i Kvam, vi 
skal få hevet kvikksølvubåten ved Fedje, vi 
står fremdeles fremst i kampen for bevaring 
av den vestlandske fossenaturen og vi gjør 
i disse dager et alvorlig innhogg i Bergens 
forurensende oljefyrer. 

Det er likevel viktig å markere sine jubileer. 
Ikke minst fordi det gir mulighet til å 
stoppe opp og tenke på alle de tusenvis 
av dugnadstimer som er lagt ned i 
organisasjonen, og hva disse ildskjelene har 
fått til. 

I 1924 ble Vettisfossen varig vernet mot 
vassdragsutbygging. Den faller hver dag 
sine 275 uregulerte meter, takket være 
Vestlandske Naturfredningsforening. 
Tanken om vern av byfjellene sprang ut 
av organisasjonen på 50-tallet, mens 
Stølsheimen aldri hadde blitt nasjonalpark 

var det ikke for den årelange innsatsen til 
Birger Refsdal, Aksel Foyen og andre på 
60-tallet. Og det bare for å nevne noe. Like 
viktig er jo alle de hundrevis av sakene som 
ble kjempet og vunnet uten at de fikk plass i 
historiebøkene.

Relevant og viktig
På 80- og 90-tallet var Naturvernforbundet 
Hordaland sentral i å sette forurensing 
på dagsorden regionalt og nasjonalt. 
Disse årene var også preget av turbulente 
perioder. Dette vil sikkert bli grundig 
behandlet i Naturvernforbundet Hordaland 
sitt jubileumsskrift i anledning 100-
årsjubileet. Jeg drister meg likevel til å 
tolke interne drakamper som et tegn på at 
organisasjonen har vært relevant og viktig. 
Fred er ei det beste.

1960 var forøvrig året da årsmøtet I 
Vestlandske Naturvernforrening vedtok 
at en for fremtiden skulle søke å 
”fremme opplysningsvirksomheten blant 
medlemmene ved å ha minst ett møte 
for året med foredrag, film og lysbilleder 
om aktuelle naturvernsaker, og med 
selskapelig samvær.” Jeg håper å se deg 
på markeringen av 90-årsjubileet den 12. 
desember. Vi kan ikke love lysbilleder, men 
til gjengjeld store mengder selskapelig 
samvær.

Det er ikke alle organisasjoner som kan 
si at stiftelsen ble utsatt fire år grunnet 
første verdenskrig. Vi har mange seiere 
igjen å vinne. Som det het I vernevedtaket 
for Vettisfossen: ”Maatte fredningen staa 
urokket gjenneom tiderne”. Jeg gleder meg 
til 100-årsboken.

Ingar Flatlandsmo
Leder i Naturvernforbundet Hordaland

if@naturvern.no
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Innhold

Det er ikke første gang

Også i NaturVest nr 2 i 1983 var NaturVest i endring. På framsiden blir det 
ønsket en “god sommer med et nytt NaturVest” - artig nok er det også den gang 
Stølsheimen som pryder framsiden.

I såfall er det bare å si god jul og godt nyttår med et nytt NaturVest.

Tilbakeblikk

Dette nummeret:
Det er 90 år siden Naturvernforbundet Hordaland ble stiftet og mens 
det har vært mange tap har det også vært store seire.  Et av dem var 
Stølsheimen og NaturVest gir deg i dette nummeret et gjensyn med 
historien bak.  

Stølsheimen 
Stølsheimen som var 

den kanskje største 
seieren i fylket på 90-
tallet, her er historien 
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30 års kamp 
for Stølsheimen
«Du som har frisk krop, pak sækken din til sommeren, og læg veien 
innover til Mo. Du har godt av at komme væk fra alle de fine hotellene 
og finde dig til rette paa bondegaardene og stølene».

Det skrev ingeniør G.E. Bonde i en artikkel i Bergens Turistforenings 
årbok 1929. Artikkelen fortsetter med å beskrive turen videre fra 
Mo og opp i området han omtaler som «Steinlandsheimen»:

Her begynder et fjeldrike som er vel værd et besøk. Du bestiller 
varm sommer og solskinsveir hos veirvarslingen, og lægger opover 
stølsveien langs ‘den fossande og sjugande Steinslandselvi». Paa 
endel timer greier du at ta dig op til Steinslandsstølen, som er 
centrum i det jeg vil kalde Steinlandsheimen. 

Området han kalte Steinlandsheimen ble etter annen verdenskrig 
bedre og bedre kjent under navnet Stølsheimen. Men det 
var også andre enn turgåere som G. E. Bonde som mente 
at området var «værd et besøk». I årene etter krigen økte 
intensiteten i vasskraftutbyggingen i Norge, og utbyggingen i 
Matre/Haugsdalsvassdraget – som begynte i 1952 – berørte 
Stølsheimens vestlige deler sterkt: milelange anleggsveier ble 
bygget, en rekke vann ble regulert og elver og fosser forsvant. Men 
hadde det gått for langt? Skulle det fortsette med utbygging videre 
innover i fjellområdene og inn i enda mer sårbare naturområder? 
Skulle natur og kulturhistorie i enda større grad gå tapt?

Sommeren 1960 kunne bergensavisene fortelle om BKKs planer 
om å bygge ut Steinslandsvassdraget i Modalen. En slik utbygging 
ville blant annet føre til at Storelva nærmest ville bli tørrlagt og at 
Stølsvatnene, Solrenningsvatnet og Halsetvatnet ville bli utsatt 
for store reguleringer. Birger Refsdal – en veteran i Bergen Turlag 
– mente at nok fikk være nok. Han skrev et leserinnlegg der han 
hevdet at en utbygging av Steinlandsvassdrag var å gå for langt. 
Han kontaktet også noen sentrale turlagsfolk for å diskutere 
situasjonen, men responsen var nedslående. Refrenget var at det 
nyttet lite å stå imot, kreftene på utbyggersiden var for sterke.

Refsdal ble imidlertid rådd til å ta kontakt med botanikeren Ulf 
Hafsten, som ledet Vestlandske Naturvernforening (i dag NVH). 

Snart oppstod en allianse mellom turlaget og Naturvernforbundet i 
kampen for å verne Stølsheimen. Det skulle bli en kamp som varte 
i flere tiår.

«Aksjon Stølsheimen»
I 1971 søkte BKK om konsesjon for utbygging av hele 
Steinlandsvassdraget. Motkreftene samlet seg i «Aksjon 
Stølsheimen». Det ble en ein heit debatt, med mengder av 
avisinnlegg både for og mot vernetanken. 

Tre hovedgrupperinger markerte seg i debatten: 1. 
Verneinteressene, som kjempet for å stoppe utbygging i vassdraget, 
2. BKK som ønsket å bygge ut for å sikre sin egen strømproduksjon 
og 3. Modalen kommunestyre og grunneiere i Modalen, som også 
ønsket utbygging for å øke folketallet, bedre kommuneøkonomien 
og sikre veiutbygging, og som til og med mente utbyggingen var 
«heilt avgjerande for spørsmålet om kommunen kan halda fram 
som eige lokalsamfunn». 

Kanskje en kan kjenne igjen de tre hovedgrupperingene også i 
dagens debatt om småkraftutbygging? Det er ihvertfall fristende å 
dra paralleller når man leser utgaver av turlagets medlemsblad «Sti 
og Varde» fra 1972. 

I artikkel nummer 2/1972 skrev «Sti og Varde» blant annet: 
«De (BKK, artikkelforf. Anm) har prøver å virvle det inn i 
distriktspolitikken, samtidig som de kaller sine utbygningsplaner for 
varsomme». 

I en påfølgende utgave kom svaret fra BKK: «Kraftutbygging er 
distriktsutbygging. Den medfører veg, krafttilgang, samfunnshus, 
skoler m. v. Dette er fakta som det ikker er behov for å virvle 
inn i noen politikk» og «Vi kan være enige i at ordet ‘varsom’ kan 
diskuteres, men vi er ikke villig til å gjøre det på Deres premisser 
– nemlig at varsom = ingen». 
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Takket være en iherdig kamp i fra blant 
annet NVH er det fortsatt elver som 
renner fritt i Stølsheimen

   Foto: Alexander Hovland
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Men BKK svarte ikke bare med brev til «Sti og Varde». De satte 
også inn store annonser i avisene, noe som blant annet fikk 
stortingsmannen Per Hysing-Dahl (Høyre) til å reagere med kritikk 
mot en slik annonseform. Samtidig markerte  vernetilhengerne 
seg blant annet med parole i 17.mai-toget (!) og med å samle inn 
25.000 underskrifter.

I 1973 ble arbeidet kronet med det som så ut som en seier. 
Korvald-regjeringen fulgte innstillingen fra industridepartementet 
og gikk inn for å frede hele Steinslandsvassdraget, då «skadene for 
naturvern og friluftsliv ikke kan antas å bli oppveiet av fordelene 
av en regulering som omsøkt». BKK anker, og i Modalen blir folk 
så rasende at de i stor grad boikotter stortingsvalget. Nasjonalt 
har den politiske vinden snudd, og en ny regjering blir valgt. Den 
nye miljøvernministeren, Gro Harlem Brundtland, drar på befaring 
til Stølsheimen, og konklusjonen fra regjeringen – som kommer i 
1975 – er et slags kompromiss: Det blir gitt konsesjon til utbygging 
av Steinslandsvassdraget med sideelver, men samtidig blir både 
Solrenningsvatnet og Holsetvatnet holdt utenfor alle inngrep.

Noe verneområde kommer likevel ikke på plass, og naturvernsiden 
kjemper videre. Til erstatningen for det tapte området i sør ber 
naturvernerne alt i januar 1976 om et utvidet verneområde 
nordover, for å inkludere Sleipovassdraget med utløp i Arnafjorden 
i Sogn. Senere kommer også forslag om å utvide det foreslåtte 
verneområdet østover mot Langedalen og Grøndalen, frem til 
veien over Vikafjellet i nord og til Torvedalen i sørøst. Forslaget ble 
oversendt miljøvernmyndighetene, som ber fylkene om å vurdere 
og eventuelt påbegynne beregningen av et naturvernområde. 
Hordaland fylke melder tilbake at det ikke finnes midler til et slikt 
arbeid.

Vernearbeidet går fremover
Etterhvert blir det imidlertid mer fremdrift i vernearbeidet. I 1982 
blir Fylkesmannens miljøvernavdelinger opprettet, og – skriver 
Birger Refsdal - «det var særdeles gledelig for slitne naturvernere 
å være vitne til de perspektiver og fremtidsrettede målsettinger 
miljøvernavdelinger i Sogn og Fjordane la for dagen i arbeidet for et 

Stølsheimen landskapsvernområde. De gamle vernegrensene blir 
foreslått utvidet i flere retninger, også områder mot nord og sørøst 
som naturvernsiden tidligere hadde foreslått vernet». 

Likevel var det først i 1987 at fylkestinget i Sogn og Fjordane 
(enstemmig!) sluttet seg til etablering av et Stølsheimen 
landskapsvernområde; et vedtak som hadde fremstått som 
utenkelig i 60-årene. Og landskapsvernsområdet ble først en 
realitet ved kronprinsens resolusjon 21. desember 1990:

«I medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 av 19. juni 
1970 nr. 53, §5, jf. §6 og §§ 21, 22 og 23, er eit område i 
Stølsheimen i Høyanger og Vik kommunar i Sogn og Fjordane 
fylke og i Modalen, Vaksdal og Voss kommunar i Hordaland fylke 
ved kronprinsregenten sin resolusjon av 21. desember 1990 
verna som landskapsvernområde under namnet ‘Stølsheimen 
landskapsvernområde’».

En av de lengste natuvernkampene på Vestlandet var kronet med 
seier, kanskje den største seieren Naturvernforbundet Hordaland 
har vært med på. Det tok 30 år, men på grunn av det nitidige 
arbeidet som ble utført av ildsjeler i både naturvernforbund og 
turlag kan «du som har frisk krop» pakke sekken din til sommeren 
og legge veien innover til Mo. «Du har godt av at komme væk fra 
alle de fine hotellene», og av å nyte perler som Fagerdalshalvøya, 
Halsetdalen, Solrennings- 
vatnet og Vøvringedalen 
som den dag i dag ligger 
urørt for kraftutbygging. 

Tekst: Øyvind Strømmen

Kilder:
• Bergen Turlags årbok, 1929
• Uttale frå Modalen kommunestyre,
  2. mars 1971
• «Strid og vern, glimt fra  
  Naturvernforbundet Hordalands 
  historie», 2003

Den norske turistforening 
og Bergen Turlag har en 

rekke hytter som kan 
benyttes på vandring 

igjennom Stølsheimen
Foto: Bergen Turlag
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Det er ganske nøyaktig 2002 medlemmer i Naturvernforbundet 
Hordaland fordelt på 7 lokallag og et fylkeslag som dekker store 
deler av fylket. Det er stor spredning i interesser, kompetanse og 
alder blant medlemmene, dette er ifølge Nils Tore Skogland en stor 
fordel.

— Den aldersmessige fordelingen gir en god blanding av livserfaring 
og ungdommelig pågangsmot, forteller han.

Lokallagene
Mange medlemmer velger å engasjere seg innenfor spesielle saker 
eller temaer og aktiviteten er generelt ganske høy. Lokallagene 
jobber med arealsaker slik som hytteutbygging, vannkraft, 
avfallshåndtering eller klima. Spesielt kraftledninger ser ut til å 
engasjere folk og det blir da arrangert folkemøter, protester og 
levert inn høringsuttalelser. Hvert lokallag har sine saker og sine 
arbeidsmetoder, noe som i følge Nils Tore gir dem en egenart.

På Voss arrangerte de en miljøverndag hvor de ga gratis 
vedlikehold på sykkel, lærte folk å lage papir av gammelt papir, 
samtidig ble det servert økologisk mat til innbyggerne. På Askøy har 
de jobbet med klimasaker og arrangert turer for å se hvor vakker 
naturen faktisk er. Kvam har fokusert på kraftledninger og ikke 
minst skipsverftet i Hansvågen.

Fylkeslaget
Fylkeslaget har høy aktivitet med et bredt sammensatt styre. 

Siden 80-tallet har 
Naturvernforbundet 
Hordaland holdt til 
i Jacobsfjorden på 
Bryggen. I tillegg til 
Nils Tore som er daglig 
leder, jobber også Silje 
Østerbø som er ansatt 
i prosjektet Oljefri.no, 
Janne Sørum som er 
prosjektmedarbeider 
i papirfabrikken og 
Klaus Hjermann er nå 
sivilarbeider. I tillegg 
er Bernt Rydland 
Olsen ansatt som 
marin rådgiver i Norges 
Naturvernforbund.

Hovedsakene er beskyttelse av naturområder og klimatiltak. I 
følge Nils Tore er Oljefri.no et prosjekt som viser at det er mulig 
å møte klimaproblemene uten å redusere naturmangfoldet. 
- Det gjelder å bevare naturmangfoldet og samtidig redusere 
klimasgassutslippene. I andre tilfeller er det vanskeligere; her er 
det nok å nevne vannkraftverk og vindmøller som til tider har skapt 
heftige diskusjoner. 
Men også uadressert reklame og telefonkataloger har fått mye 
oppmerksomhet fra Naturvernforbundet Hordaland. Sverre A. 
Stakkestad som de siste årene har blitt fulgt av NaturVest har nå 
fått over 100 kommuner i Norge til å gjøre et prinsipielt vedtak mot 
reklame. Målet er en speilvending av dagens reservasjonsordning.

Det er med andre ord en 
sprek 90 åring som kjemper 
for miljøet og sitt ønske om å 
la naturen gå i arv.

Tekst og foto:
Alexander Hovland

Naturvernforbundet i dag
Selv om Naturvernforbundet Hordaland nå feirer sitt 90-års jubileum 
er det på ingen måte pensjonstilværelsen som preger jubilanten. 
NaturVest har blant snakket med daglig leder Nils Tore Skogland om 
hvordan det står til med Naturvernforbundet i dag.

Naturvernforbundet Hordaland 
har i dag 2002 medlemmer og 
7 aktive lokallag som dekker 
Askøy, Bergen, Kvam, Kvinnherad, 
Nordhordland og Voss, samt 
studentlaget i Bergen. Det høyeste 
organet er årsmøtet hvor alle 
medlemmer har stemmerett og 
som legger føringer for hva NVH 
skal jobbe med. Det blir også valgt 
et styre og en leder som har ansvar 
for å gjennomføre årsmøtets 

Kun en representant gikk i mot under siste avstemning i kampen om 
Hansvågen.

Naturvernforbundet Nordhordland stilte med 
protestbanner og var svært aktive under 
folkemøtet om kraftledningen Mongstad-
Kollsnes.
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Hilsener

Naturvernforbundet Hordaland - ein aktiv 90-åring

I samband med at Naturvernforbundet i Hordaland feirar sine 90 år vil eg nytte høvet til å gratulere 
jubilanten og takke for alt det viktige arbeidet som organisasjonen har stått for i alle desse åra.

Gjennom Dykkar engasjement vert verdifull kunnskap om natur og miljø formidla til innbyggjarar, 
næringsliv og styresmakter. Med eit arbeidsfelt som femnar om energi og klima, avfall og forureining 
til samferdsel og klassisk naturvern er organisasjonen på banen i ei rad svært viktige saker. Gjennom 

presseoppslag, temamøte, høyringsinnspel, prosjekt og direkte dialog vert synspunkt formidla med 
fagleg tyngde som vert både sett og lytta til. Organisasjonen står fram som kunnskapsrik og engasjert 
–  og motiverer til miljøengasjement både for små og store. Fylkeskommunen har gjeve tilskot til fleire 
av organisasjonen sine prosjekt, mellom anna som del av vårt Lokal Agenda 21-arbeid som har fokus 
på mange av dei tema som Naturvernforbundet arbeider med - og eg er viss på at desse midlane har 

vore nytta på ein god måte. 

I fylkeskommunen har vi også god erfaring frå samarbeid i ulike planprosessar, der 
Naturvernforbundet har vore ein aktiv og engasjert medspelar i arbeidsgrupper og referansegrupper. 
Og om utfallet i ulike saker i fylket vårt har vorte annleis enn det Naturvernforbundet har kjempa for, 

så har det like fullt vore viktige innspel som har gjeve grunnlag for gode miljøpolitiske debattar og 
medverka til betra miljøfokus i planar og prosjekt. 

Naturvernforbundet i Hordaland er ein viktig samfunnsaktør som pådrivar for miljø og naturvern, og 
med dei store klimautfordringane som ligg føre er det meir enn nokon gong trong for ein organisasjon 

som set fokus på kva naturen toler og korleis vi bør innretta oss for å gjere minst mogeleg skade. 
Det kan sikkert til tider vere ei utfordring å både vere utålmodig på vegne av natur og miljø, og 

samstundes ha tålmod til å kjempe i årevis for viktige saker, men stå på! 

Som fylkesordførar vil eg på vegne av heile Hordaland takke Naturvernforbundet i Hordaland for 
årelang innsats for miljø og naturvern i fylket vårt. I mine auge er organisasjonen ein svært aktiv 
90-åring som evnar å setje miljøsaker på dagsorden med fagleg tyngde, kreative innfallsvinklar, 

engasjement og pågangsmot. Eg voner Naturvernforbundet i Hordaland vil halde fram dette viktige 
arbeidet på same vis 

– og ynskjer lukke til vidare!

Torill Selsvold Nyborg
fylkesordførar

I sitt virke samarbeider Naturvernforbundet Hordaland med en rekke andre 
organiasjoner og har god kontakt med ulike offentlige forvaltninger. 
I anledning 90-års jubileet har NaturVest mottatt en del jubileumshilsener 
som du kan lese på de neste sidene. 
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Lars Haltbrekken
Leder i Norges Naturvernforbund

90 år og like kampvillig

For 11 år siden hadde jeg et av mine sterke møter med Naturvernforbundet Hordaland. 
Sammen sloss vi mot forurensende gasskraftverk i Øygarden, noen mil utenfor Bergen. 

Kontorene på Bryggen huset bannermalere, aktivister og planleggere av det som kunne blitt 
en av de største miljøaksjonene i Norges historien. Nesten 10 år etter kunne seieren feires. 

Det ble aldri noe gasskraftverk i Øygarden. 

Dette var ikke den første seieren i Naturvernforbundet Hordalands historie. Naturen i 
Hordaland ville sett ganske annerledes ut om det ikke hadde vært for de mange aktivistene 

som har lagt ned utallige dugnadstimer for Naturvernforbundet Hordaland. 

Vassdragsvern, nasjonalparker, søppel, privatbilisme, atomkraft, kraftlinjer og industri 
forurensning. Naturvernforbundet Hordaland har i sine 90 første år stått klare til kamp. De 

siste årene har laget satt kraft Norge på hodet med sin utrettelige kamp mot ei ny kraftlinje i 
Hardanger. Støtten har de samlet fra nær alle partier i området. Sammen ordførere, har laget 

frontet en beintøff kamp som har fått kraftlinjegiganten Statnett til å skjelve i buksene. 

Etter at de store vassdragsutbyggingenes tid var forbi kom den massive interessen for 
småkraftverk. Med faglig tyngde ble våpnene kvesset, forhåpentligvis venter seire i form av 

fortsatt urørte vassdrag. 
Og hvem har vel ikke hørt om Telefonkatalog dødaren, aktivisten fra Naturvernforbundet 
Hordalands rekker. Mannen som sammen med avfallsselskapene gikk til felttog mot den 

meningsløse distribusjonen av telefonkataloger til alt og alle. Mange har støttet oss, men vi 
venter dessverre fortsatt på støtte fra de som kan gjøre noe med dette. Men, det smarteste 
de kunne gjøre var å gi opp med en gang. Kjenner jeg Naturvernforbundet Hordaland rett gir 

de seg ikke før seieren er klar. 

Og rundt om i fylket er det lokallag som sprer naturglede og oppdrar nye generasjoner 
natur- og miljøvernere! Tusen takk til dere alle sammen for fabelaktig innsats. Uten dere ville 
organisasjonen Norges Naturvernforbund vært betydelig fattigere, uten dere ville Hordalands 

naturen vært fattigere, uten dere ville miljøet vært langt mer belasta. 
Feir de 90 første, og lykke til med de neste 90!
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Bergen Turlag hilser 90 års jubilanten!

Naturvernforbundet Hordaland har i svært mange år vært en viktig støttespiller for Bergen Turlag. I 
vår felles kamp for å ivareta naturmangfoldet på Vestlandet står vi sammen på felles verdigrunnlag. 
Begge organisasjonene ønsker å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner. Og alt tyder på at 
behovet for å tale naturens sak ikke blir mindre med det første. Stadig nye planer legges frem i et 

stadig økende tempo. Hva blir igjen av fri natur? Hva er konsekvensene for naturens mangfold? Hva 
med naturens egenverdi? Viktige spørsmål som må stilles til samfunnet og beslutningstagerne nå og 

fremover.

Bergen Turlag hilser jubilanten og ser frem til et fruktbart samarbeid i årene som kommer!

Jubileumshilsen i forbindelse med 90 årsdagen

Året 2008 begynte med at spaden ble satt i jorda, og Bybanen i Bergen var en realitet. Dette ble 
markert med en seremoni der politikere og presse var tilstede, med Liv Signe Navarsete i spissen. De 
som burde ha blitt feiret denne dagen er Naturvernforbundet i Hordaland. Helt siden 1970-tallet har 
NVH deltatt aktivt i kampen for et bedre bymiljø og et bedre kollektivtransporttilbud i Bergen. Dette 

har inkludert prosessen med å overtale lokalpolitikere, så vel som stortingspolitikere om at Bybanen 
er et skritt i miljøvennlig retning. Med Bybanen i Bergen vil man dempe den kraftige trafikkveksten 
i sentrumsområdene og  kunne redusere noe av den lokale luftforurensingen som blant annet fører 
til at 140 bergensere hvert år dør en for tidlig død. Når vi i årsskiftet 2009/2010 etter planen har 

de første reisende med Bybanen, er dette noe vi sannsynligvis fortsatt hadde måttet se lenge etter 
dersom det ikke hadde vært for den massive innsatsen fra blant annet NVH.

Dere har markert dere tydelig i miljødebatten gjennom alle disse årene siden organisasjonen ble 
stiftet. Av mer dagsaktuell karakter bør innsatsen for utfasing av oljefyrer i kommunen og prosjektet 

oljefri.no nevnes. At det i løpet av måneden etter at internettsiden ble lansert kom inn rundt 300 
forespørsler, var vel neppe forventet, men viser deres evne til å nå ut til lokalbefolkning og politikere. 
Vi vil gratulere med politisk gjennomslag i naturvernsaker som Jondalstunnelen og småkraft, og vi er 

imponerte over arbeidet mot distribusjon av telefonkataloger.

Natur og Ungdom er glade for samarbeidet vi har hatt de siste årene, og gleder oss til videre 
samarbeid i årene som kommer. Vi vil gratulere med utallige miljøseiere og håper dere vil fortsette 

kampen i mange år til. Gratulerer med dagen og gratulerer med jubileet!

Hilsen
Natur og Ungdom
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Miljøvennlig hilsen

Monica Mæland
Byrådsleder i Bergen

Jubileumshilsen til Naturvernforbundet Hordalands 90-årsmarkering

Naturvernforbundet Hordaland har 90 begivenhetsrike år bak seg. 
Når vi ser tilbake på hvilke saker Naturvernforbundet Hordaland har dekket gjennom disse 

årene finner vi igjen hele spekteret av store og viktige natur- og miljøvernsaker.  Her kan vi nevne 
både kamp mot utbygging av vassdrag og kamp for bybane i Bergen.  

 
Og viktige saker vil det være nok av også i årene som kommer.  Klimautfordringene vil være 
den største saken som vi må arbeide sammen om fremover. Naturvernforbundets arbeid i 
Kollektivkampanjen er et av mange viktige grep for å få flere til å velge reise med kollektive 
transportmidler fremfor privatbil, og som dermed gjør det mulig å redusere utslippene av 

miljøskadelige gasser.
 

For selv om Norge gjør en innsats internasjonalt, bl a med nasjonale midler til kvotekjøp og til å ta 
vare på regnskogen, må vi også ta grep om våre egne utslipp – lokalt som nasjonalt. 

 
Oljefriprosjektet bidrar nettopp til dette.  Prosjektet er et samarbeid mellom bl a Bergen kommune 

og Naturvernforbundet.  Oljefyring står for en betydelig del av klimagassutslippene i Bergen, og 
Naturvernforbundet gjør en stor innsats i dette prosjektet.

Vi vil med dette gratulere med 90 innsatsfylte år.  Vi takker for innsatsen dere har gjort for 
naturvernsaken i alle disse årene, og ønsker lykke til med nye utfordringer.

Ledere gjennom tidene
1918-1924 Jens Holmboe 
1925-1934 Rolf Nordhagen
1935-1937 August Brinkmann 
1938-1948 Sigurd Johnsen
1949-1951 Knut Fægri  
1952-1959 J. Fr. Willgohs  
1960-1965 Ulf Hafsten  
1966-1968 Anders Kvam 
1968-1973 Aksel Foyen
1973-1974 Inger Lise Skarstein

1974-1977 Cornelius Schilbred 
1977-1980 Rezi Faye 
1980-1987 Frode Bekkestad 
1987-1988 Amund Måge 
1988-1989 Erik Brændehaug 
1989-1991 Kai Grieg
1991-1993 (til 25.mai) Kurt Oddekalv 
1993 (fra 25.mai til 8.juni) Åge Simonsen
1993 (fra 8.juni til 4.juli) Ingvill Gåsemyr 
Sæberg

1993 (fra 4.juli)-1994 Erik Brændehaug, 
Amund Måge, Ingvill Gåsemyr Sæberg
1994-1996 Halfdan Wiik 
1996-1998 Eero Olli 
1998-1999 Thomas Tvedt  
1999-2002 Mekonnen Germiso
2002-2005 Tom Sverre Tomren
2005-2006 Hilde Kalleklev
2006-2009 Ingar Flatlandsmo
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Dårlig informasjon 
om returordning

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn 
med 35 butikker som selger elektriske 
varer. Konklusjonen er at butikkene 
har kjennskap til returordningen, men 
at informasjonen til forbrukeren er for 
dårlig.

Alle forhandlere av EE-produkter skal 
også ta EE-avfall i retur fra forbrukere 
gratis, selv om de ikke kjøper noe nytt i 
følge avfallsforskriften.

Fylkesmannen vil følge opp butikkene 
som fikk avvik og rapportere 
resultatene til SFT.

Kontaktinformasjon for lokallagene:

Desember
Juleverksted for Miljøagenter
Dato: 11.12   Kl 17:30
Miljøagentene arrangerer juleverksted hvor 
man kan lage sine egne julegaver. Kontakt 
Janne Sørum på e-post miljoagentene@natur
vern.no for mer informasjon.

Juleavslutning NVH
Dato: 12.12   Kl 18:00
Kombinert juleavslutning og 90-års feiring 
på Kaffemisjonen i Øvre Korskirkealm. Det 
blir festmiddag med økologisk mat, samt 
historiske tilbakeblikk med blant annet 
naturvernveteranen Kai Grieg. Påmelding 
til hordaland@naturvern.no eller ring 55 
30 06 60. Egenandel på 175kr (120kr for 
studenter).

Energiforum EF inviterer til klimamøte
Dato: 15.12   Kl 18:00 - 21:00
Temaet er sammenhengen mellom energi, 
klima og økonomi - spørsmålet er hvor klart 
vi ser inn i framtiden. Møtet finner sted i 
konferansesalen Alvøen ved Raddison SAS 
hotell Norge i Bergen. Fri adgang.

Januar 
Naturvernkurs
Dato: 16.01 - 18.01   Kl 18:00 - 13:00
Naturvernkurset viser gjennom foredrag og 
konkret gruppearbeid hvordan strategier 
utvikles og budskap formidles. Erfaringen 
fra kurset gjør det mer spennende å jobbe 
med natur og miljøvernsaker og styrker egen 
selvtillit.

Hele helgen koster 500.- for voksne og 250.- 
for studenter/NU. Kurset er åpent for nye og 
aktive medlemmer i Naturvernforbundet og 
Natur og Ungdom. Påmelding med bestilling 
av overnatting og behov for transport fra 
Bergen, samt vegetariske preferanser og 
allergier gjøres til hordaland@naturvern.no 
innen 15. desember 2008. Antall deltakere 
må minst være 10 og maks 15 personer.

Naturvernforbundet Hordaland
Pb. 1201, Sentrum, 5811 BERGEN
hordaland@naturvern.no
tlf. 55 30 06 60

Naturvernforbundet på Askøy
Hege Nilsen Torghatten
hege.torghatten@hjemme.no
tlf. 918 33 720 

Naturvernforbundet i Bergen
Erik Natvig
en@naturvern.no
tlf. 452 17 990 

Studentlaget i Bergen
Lars Arnesen
tlf. 415 47 282
hoyden@nu.no

Naturvernforbundet i Etne
Karen Johanne Baalsrud
oevernes@online.no
tlf. 53 75 45 30 / 991 68 545

Naturvernforbundet i Kvam
Oddvar Soldal, tlf. 906 28 548
osoldal@online.no
http://www.kvam.no/lag/naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Kvinnherad
Dagny Fuglø
dag-fugl@online.no
tlf. 416 93 576 

Naturvernforbundet i Nordhordland
Børje Møster
bm@frivannsliv.no
tlf. 916 47 067

Naturvernforbundet på Stord
Halfdan Wiik
halfdan.wiik@hsh.no 
tlf. 53 41 32 57

Voss Naturvernlag
Pål Erdal
paalerdal@gmail.com
tlf. 416 31 760

KalenderNotiser
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Det er på de tre første sidene NaturVest er endret mest. På 
framsiden har vi gjort endringer i logoen og har mer tekst
I tillegg vil vi framover bruke bildet som dekker hele framsiden. 
På sidene med leder og innhold har vi stokket litt om og gitt 
innholdsoversikten en liten overhaling og mer plass til bilder.

I selve artiklene vil vi forsøke å bruke mer bilder. Dette vil resultere 
i at en del artikler vil ta mer plass noe som blant annet er tilfelle 
med Stølsheimen artikkelen som går over tre sider. I tillegg er det 
nå færre kolonner slik at sidene skal virke mindre tettpakket en 
tidligere. 

I tillegg har vi lagt til en bedre og mer informativ kalender samt 
kontaktinformasjon for lokallagene. Tidligere har NaturVest vært 
kanskje litt for ivrig med å bare henvise til nettsiden. Planen er at 
bladet vil bli mer selvstendig som informasjonskilde til fylket. 

Fra og med neste nummer vil NaturVest også bli trykket på 
en ny type papir. Dette var ikke vår avgjørelse, men skyldes at 
produsenten har lagt ned fabrikken. Dette nummeret blir derfor 
det siste nummeret som blir trykket på denne typen resirkulert 

returkartong. NaturVest har som mål å være et medlemsblad som 
tar hensyn til miljøet. Når vi nå skal velge en ny papirtype vil vi 
derfor stille miljøkrav til produksjon, kvalitet og materiale så langt 
det lar seg gjøre.

Til slutt kan jeg også nevne at vi har hatt en stor tilslutning til 
NaturVest redaksjon den siste tiden. Det betyr større frihet når 
det kommer til innhold og arbeidsfordeling. En klar fordel når vi 
nå skal samles til et redaksjonsmøte i begynnelsen av januar for å 
planlegge utgivelsesåret 2009.

NaturVest blir skrevet av frivillige for frivillige. Derfor er det 
viktig at du  gir oss tilbakemelding på hva du ønsker å lese. Jeg 
vil derfor oppfordre deg som leser til å sende oss en e-post på 
naturvest@naturvern.no med ideer og forslag til hvordan du vil ha 
NaturVest.

Alexander Hovland
Redaksjonssekretær NaturVest

Kjære leser
Så nærmer 2008 seg en slutt og dette blir årets siste blad. Du har nok 
allerede lagt merke til at vi har gjort en del endringer i hvordan bladet 
ser ut. Planen er at disse og andre kommende endringer vil gjøre bladet 
penere og mer spennende.

Unødvendig avfall - nei takk
Unødvendig avfall har lenge vært et av frontsakene til Naturvernforbundet Hordaland. Nå 
søker vi engasjerte som har lyst til å…

1. Stoppe alle de unødvendige telefonkatalogene
2. Speilvende reservasjonsordningen for uadressert reklame
3. Redusere mengden avisinnstikk
4. Redusere mengden farlig avfall/e-avfall på barnerommet

… ved å danne en arbeidsgruppe som vil jobbe målrettet for å redusere og bremse den 
voksende avfallshaugen. 

Send en e-post til hordaland@naturvern.no med ”Ny avfallsgruppe” i emnefeltet

Lei uadressert 
reklame?

Klikk deg inn på våre nettsider og bestill 
klistremerker til postkassen.

Ny sivilarbeider

Klaus Hjerman er ny sivilarbeider hos 
Naturvernforbundet på Bryggen. Han tar 
over etter at Alexander Hovland.

Notiser
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Sjekket søppel   på Espehaugen

INSPEKSJON: Miljøagentene kontrollerte at BIR tar forsvarlig vare på farlig avfall. 
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20 barn og ti voksne foretok en topp hemmelig inspeksjon av 
gjenvinningsstasjonen på Espehaugen. De ville sjekke om BIR 
hadde noen «miljøsvin» på skogen, og undersøkte blant annet 
at farlig avfall ble tatt forsvarlig vare på. Besøket ble en lærerik 
opplevelse for de unge agentene. 
– Noe av formålet med turen var at barna skulle lære hva som 
skjer med blinkeskoene som de leverer inn som spesialavfall, og 
med papiret og plasten som blir sortert, sier Knut Eilertsen, som er 
leder for Miljøagentene i Fana. 

Sykkelfelger og fleecegensere
Før Miljøagentene begynte den strengt hemmelige inspeksjonen, 
fikk de saft og økologiske boller fra Godt Brød. Så fikk barna vite 
at de må lære de voksne å sortere bedre, slik at det ikke blir så 
mye restavfall som går i ovnen til BIR. De lærte også at bosset 
som havner i ovnen sørger for varmt vann til fjernvarmeanlegget 
som varmer opp blant annet Haukeland Universitetssykehus, 
Sentralbadet og Grieghallen.
Informasjonskonsulent Nina Mikkelsen i BIR kunne blant annet 
fortelle at tomme mais- og makrellbokser kan bli til sykkelfelger, og 
at ketchup- og shampoflasker kan bli fleecegensere.

Barna sjekket at BIR hadde tatt forsvarlig vare på farlig avfall 
som blinkesko, leker som blinker og lager lyd, neglelakkfjernere, 
mobiltelefoner og bilbatterier. De tok også en tur innom 
bruktmarkedet til BIR. En av agentene som spiller i korps, fant seg 
et gratis og fullt brukende notestativ. En agentpappa fant seg en 
gratis bok. 
Etter endt inspeksjon, konkluderte Miljøagentene at BIR 
tilsynelatende har alt på stell på gjenvinningsstasjonen.

Juleverksted
Det er 140 miljøagenter mellom fem og 14 år i Bergen. De pleier 
blant annet å sjekke om butikker har godt utvalg av økologiske 
varer. De har også tomgangsaksjoner, der de legger lapper på 
vinduene til biler som står på tomgang. 
- Vi har forskjellige aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Vi 
har blant annet hatt et skrivekurs for de eldste, så de kan lære å 
formidle det de mener, for eksempel gjennom leserinnlegg, forteller 

Knut Eilertsen.

Miljøagentenes 
neste arrangement 
er juleverkstedet, 
torsdag 11. desember 
klokken 17.30. 
Der blir det blant 
annet rulling av 
honninglys sponset 
av Honningcentralen, 
spikring av 
fuglekasser og 
spising av økologiske 
klementiner.
Miljøagentenes første 
juleverksted ble 
arrangert i fjor. Da 
var 30 barn samlet. 
De tovet blant annet 
gryteunderlag av 
økologisk ull fra 
villsau, og de laget 
kort med kreative 
gaver.

- Vi brukte julegavetipsene til Grønn Hverdag, som blant annet var 
å invitere noen med på kino, ta husvasken eller lufte hunden en 
gang i uken det neste halvåret. Det var mange som laget slike kort, 
forteller Eilertsen. 
Miljøagentene er en aktiv gjeng, og i år er det forventet at 
rundt 50 barn og ungdommer kommer på juleverkstedet. 
Naturvernforbundet Hordaland sitt loft på Bryggen blir derfor for 
lite. Foreløpig er det uavklart hvor juleverkstedet blir. Når stedet er 
avklart, vil det bli lagt ut informasjon på aktivitetskalenderen på 
internett: www.naturvern.no/hordaland.

Tekst: Laila Borge
    Foto: Miljøagentane

Sjekket søppel   på Espehaugen
6. november var Miljøagentene fra Fana, 
Kringlebotn og sentrum på inspeksjon hos BIR 
på Espehaugen.
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Har skapt et alveslott     med etiske leker

I Anita Berges nye lekebutikk på 
Wergeland finnes det ikke en 
eneste plastleke.

Anita Berge åpnet lekebutikken Alveslottet på Wergeland 25. 
oktober. Da hadde hun allerede solgt leker på internett i fire 
år. Ideen om å selge leker dukket opp da førskolelæreren og 
musikklæreren Anita var på jakt etter hånddukker.
- Jeg fant ikke hånddukker i Norge, og måtte bestille fra utlandet. 
Da andre lærere så hånddukkene, spurte de om ikke jeg kunne 
skaffe slike til dem også. Dermed var forretningsideen født, sier 
hun. Nå har hun skapt et levebrød av noe hun brenner for.
- Jeg synes at barn skal få lov til å leve i en lekeverden. Og det skal 
være gøy å leke, sier hun.

Etisk profil
Anita Berge har skapt en butikk med etisk profil. Ikke fordi det kan 
være et godt salgsargument.
- Dette er ikke noe kundene er så opptatt av. Og det er jo greit at 
folk ikke kan ta store verdensproblemer inn over seg hver gang de 
skal kjøpe en gave. Jeg gjør dette for at jeg skal kunne sove godt 
om natten. Jeg har fire barn hjemme selv, og ønsker ikke å bestille 
produkter fra fabrikker som bruker barnearbeidere. Jeg tror også at 

kvaliteten er bedre når produktene er laget av voksne mennesker 
med skikkelig betaling, sier hun. For å være mest mulig sikker på 
at produktene er laget under tilfredsstillende forhold, bestiller hun 
mange av varene fra små leverandører i trygge land som USA og 
Tyskland. 

Leker som vokser
Alvegrunderen har en klar oppfatning av hvilke leker som virkelig 
fenger barna. 
- Jeg selger ikke moteleker eller tradisjonelle læreleker som 
stabletårn og puttekasser. De eneste hensiktene med en 
puttekasse er at barna skal lære fasonger, og at de skal lære én 
bevegelse for å putte figurene i kassen. Men barna trenger ikke 
en leke for hver ferdighet. De trenger et lite knippe allsidige leker 
som kan vare lenge. Den yngste datteren vår har en regnbue 
som hun har hatt siden hun var under ett år gammel. Den bruker 
hun fortsatt nesten hver dag, og nå er hun seks og et halvt år. 
Leker som gir næring til fantasien vokser med ungene. De kan 
leke annerledes med de samme lekene når de er ett år enn når 
de er syv år, sier hun. Hun viser frem fargerike hånddukker som 
forestiller løver, elefanter og drager.
- Hånddukker er både språkstimulerende og terapeutiske. Så snart 
man får en hånddukke på, får man lyst til å snakke. Man kan også 
uttrykke følelser lettere med en hånddukke, sier Anita.
- De stimulerer også voksnes fantasi. Godnatteventyret blir ikke 
det samme uten en hånddukke, legger Anitas mann og medhjelper 

LEKER MYE: 
Anita og Kjartan Berge er 
glade i å leke. – Du skal se 
oss når vi får nye leveranser 
med hånddukker. Da kaster 
hele familien seg over eskene 
og leker, sier de.
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Har skapt et alveslott     med etiske leker

FAKTA
I 2007 ble det importert 15.651 tonn leker til Norge. Det var en 
økning på 23 prosent fra året før, og 230 prosent mer enn i 1990.
Det meste av omsetningen av leker skjer i november og desember. 

I dag består leker ofte av plast og elektronikk. Det er til fare både for 
miljøet, og for menneskene som produserer lekene. 
Lekene lages stort sett i Kina. Mange kinesiske fabrikkarbeidere har 
dårlige arbeidsforhold og lav lønn. 

Ethiscore har rangert leketøysprodusenter etter forskjellige etiske 
kriterier. Blant de mest kjente merkevarene som selges, skårer 
i rangert rekkefølge Tamagotchi, Meccano-leker, Bratz, Lego, 
Playmobil og Brio middels, mens Barbie, Fisher-Price, Mattel, 
Pokemon og Toy story-leker skårer dårlig. Disney kommer dårligst ut.

Kjartan Berge til.  Anita nevner babydukker som både tisser, gråter 
og roper på mamma som den rake motsetningen.
- En slik dukke er ferdiglekt og blir kastet vekk tre dager etter 
julaften, sier hun.

For mange leker
I Alveslottet finnes ikke babydukker som tisser på seg. Det finnes 
faktisk ingen plastleker i butikken. Lekene er av solide materialer 
som skal vare i årevis. 
- Jeg tror ungene leker annerledes med en fin leke av høy kvalitet, 
enn med en plastleke som fort går i stykker. Slik er vi også. Det er 
morsommere å jobbe når vi har skikkelige redskaper, sier Anita 
Berge.
Anita og Kjartan har både felles barn, og barn fra tidligere forhold. 
Før Kjartan møtte Anita hadde han et mindre reflektert forhold til 
barnas leker. 
- Jeg tror at barn kan få for mange leker. En gang ryddet jeg bort 
halvparten av barnas leker. Det resulterte i at de lekte dobbelt 
så mye, forteller han. Anitas barn har noen få plastleker som de 
har fått til bursdager. De hentes bare frem om venner spør etter 
dem. Vanligvis synes barna det er mer spennende med kostymer, 
hånddukker eller treleker.
- Datteren vår har et eget rom med kostymer. Når hun får venner på 
besøk, løper de rett inn på dette rommet og begynner å kle seg ut. 
Anita og Kjartan mener at det aller beste barn kan få, er voksne 
som leker med dem. Selv elsker de å leke.

- Du skal se oss når vi får nye leveranser med hånddukker. Da 
kaster hele familien seg over eskene og leker, ler de.

Tekst og foto:  Laila Borge

ALVEDRONNING: 
Anita Berge er 
alvedronning i 
sitt eget alveslott. 
Kunstneren Johannes 
Jondal har dekorert 
butikken, blant annet 
med et lekeslott. 



Vil klage avslaget

NVE har mottatt melding om at utbyggerne bak Stampaelva kraftverk vil klage avslaget på 
søknaden videre til OED.

Man kan vel trygt si at vi ikke er overrasket. Vår største frykt er nå at politiske interesser 
skal overkjøre naturverninteressene i et av de sjeldne tilfelle der et kraftverk faktisk har 
fått avslag, kommenterer Alexander Hovland i Naturvernforbundet Hordaland.

Miljøprisen 2007 
til «Hardingar for 
sjøkabel» 

Hordaland fylkeskommune sin miljøpris 
for 2007 er tildelt «Folkeaksjonen i 
Hardanger for kraftoverføring med 
sjøkabel». Folkeaksjonen får prisen 
for å ha skapt eit stort folkeleg, fagleg 
og tverrpolitisk engasjement for ny 
kraftlinepolitikk i Noreg som tek betre 
omsyn til landskap og naturkvalitetar. 

Vedtatt utviding av 
steinbruddet på 
Mjølkevikvarden
Miljøverndepartementet har 
vedtatt utviding av steinbruddet på 
Mjølkevikvarden. Dermed blir ikke 
uttalesen i fra Meland kommune tatt til 
følge. Departementet understreker at 
avbøtende tiltak mot støv og støy må 
følges opp i dagens drift og i den videre 
prosessen.

Konklusjonen i sluttrapporten er at både tildekkings- og hevingsalternativet gir de ønskede 
miljøeffekter. Kystverket mener samtidig at tildekkingsalternativet er det minst risikofulle 
og anbefaller dermed å legge lokk over ubåten.

- Da Naturvernforbundet gjennomgikk tildekkingsalternativet som Kystverket presenterte 
sist, konkluderte vi med at denne løsningen ville medføre en varig miljørisiko. Hvis 
tildekkingen gjennomføres og senere lekker, er muligheten for å fjerne kvikksølvet tapt, 
sier Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland.  

Samtidig har Hordaland Arbeiderparti bestemt seg for å kjempe for heving av ubåten 
utenfor Fedje
«Norges omdømme som miljønasjon og fi skerinasjon avhenger av at vi håndterer u-
båtvraket slik at vi unngår forurensing og store skader på miljø og fi skeriressurser. Styret 
i Hordaland Arbeiderparti mener at hevingsalternativet vil gi en riktig miljømessig løsning 
for fremtiden og konstaterer at hevingsoperasjonen vil kunne gjennomføres innenfor en 
akseptabel risiko» skriver partiet i en pressemelding.

Kystverket vil 
dekke til U-864

Notiser

Flere blir oljefri
Siden oljefriprosjektet og nettsiden 
www.oljefri.no ble lansert 12. 
september har over 5000 personer 
besøkt nettsiden. Hver person leser 
i overkant av tre sider hver, og hver 
person er gjennomsnittlig inne på 
siden i over tre minutter.

Til nå har  330 personer bestilt tilbud 
på klimavennlig oppvarming. Vi vet 
ikke hvor mange av disse som har 
blitt oljefrie enda, men etter hvert 
vil vi kunne regne ut hvor mange 
tonn CO2 oljefrie bergensere har 
redusert klimagassutslippene fra 
Bergen med, forteller Silje Østerbø i 
Naturvernforbundet Hordaland.

Kystverket overrekker sluttrapporten i ubåtsaken på Fedje.
Foto: kystverket
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Lån til miljø- 
utbetring av 
bustaden
Husbanken gjev lån til nybygg
og rehabilitering. Kravet er at 
bustaden får gode kvalitetar 
innan miljø, til dømes redusert 
energibruk eller tilgjenge 
(universell utforming).

Les meir på www.husbanken.no

Alle skal kunne bu godt og trygt
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VIL DU ANNONSERE I 
NATURVEST?

RING 55 10 10 97
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Mottaker av forureset masse.

.fsg.no

ARTI 2723

Vil vil gjerne at du husker to ting fra denne annonsen:
1) Når du leverer papir til gjenvinning blir det til nytt 

avispapir, skrivebøker, konvolutter og mye mer.
2) Alle selskaper i BIR-konsernet har felles telefonnummer:

www.bir.no

815 33 030

KAST RIKTIG - GI BOSSET VERDI

En bunke med gamle aviser 
= en bunke med nye aviser

www.isofiber.no
Palle Justesen

Mob. 481 40 820
- Jacob Kjødes v. 4 A, 5232 Paradis - 

Autorisert installatør

Celluloseisolasjon for nybygg og etterisolering
20 år i Hordaland
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www.ragnsells.no
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Aksnesvegen 92. - 5600 Norheimsund - Tlf. 56 55 11 04

Foto: Mari Svenningsen 
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, 
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55 27 70 91 

Et selskap i

Putt drikkekartong 
rett i papirbosset 
- uten plastpose!

drikkekartong_87x128.indd   1 22.02.2008   10:16:11
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Sogn Interkommunale 
Miljø- og Avfallsselskap

SIMAS

Tlf. 57 65 70 70  -  Faks 57 65 70 79
www.simas.no
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FEDJE KOMMUNE
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Det blir eit gigantisk enøk-tiltak med framtidig CO2-fangst og lagring

Statoil byggjer kraftvarmeverk på Mongstad

CO2-fangst og lagring
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B-BLAD
retur: NaturVest
postboks 1201 Sentrum
5811 BERGEN

ETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL AVSENDER MED OPPLYSNINGER OM DEN NYE ADRESSEN
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