
 

ÅRSMELDING 2022 

NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND 

Sammendrag over aktiviteten i 2022 

Vi har hatt et sterkt fokus på «det grønne skiftet» og oppdrett i årets som har gått. I tillegg har 
vi fulgt opp skogvern og arbeidet for å forby bruk av fremmede treslag i skogbruket.  
Det viktigste arbeidet og “seirene” våre i år har vært 

Høringsinnspill i perioden 
• Sendt inn innspill til 2 nasjonale høringer i forbindelse med arbeidet mot fremmede 

treslag 
1) Høring - forskrift bruk av utenlandske treslag i norsk skogbruk 
2) Forslag til endring av forskrift for bærekraftig skogbruk   

• Oppdrett - Det har vært en rekke enkeltsaker som vi har sendt innspill på i lag med 
andre organisasjoner og FNF Nordland. Det er registrert 6 innsendte 
høringsinnspill fra fylkeslaget 

• Høringsuttalelse vedr. Europakommisjonens forslag til endringer i fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet som ikke er en del av 
EØS-avtalen  

• (https://naturvernforbundet.no/nordland/horingsuttalelse-

europakommisjonens-forslag-til-endringer/) 
• Innspill til Naturvernforbundets høringsuttalelse vedr. NOU 2022:6 «Nett i tide – om 

utvikling av strømnettet» 

Andre viktige saker i perioden 
• Blaaster Green Steel sitt ønske om å etablerer vindkraftanlegg i Fauske og Sørfold 

ble avist. Her skal Motvind Salten ha den største æren av at både Fauske og Sørfold 
kommune valgte å si nei til videre arbeid med planen som innebar først 6 Twh 
vindkraft og deretter et stålverk på grensen mellom Fauske og Sørfold. 

• Oppdrettsaker i Brønnøy - Sivilombudsmannen har gitt oss “medhold” i 2 saker, 1) 
arealplanen i Velfjorden ble underkjent og 2) det landbaserte anlegget i på Toft ble 
sendt tilbake til Kommunaldepartementet på grunn av manglende alternativ 
vurdering. Dette er gjort i lag med sentralt og advokatfirmaet Tine Sund 

Annen politisk og organisatorisk virksomhet 

• Kaja og Mina fra fylkeslaget deltok på landsmøtet på Hamar vært, ilag med en rekke 
representanter fra lokallagene Rana, Salten og Vesterålen 

• Landsmøtet støttet flere forslag fra oss – blant annet 
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o https://www.an.no/naturvernforbundet-sier-nei-til-bygging-av-
fotballstadion-pa-matjord/o/5-4-1589999 

• arrangementet Grønn Helg i Bodø vært en suksess. Mellom 20 og 30 stk deltok 
• Fiske og oppdrettsutvalget i Naturvernforbundet er gjenetablert og har hatt 2 møter. 

Her har fylkeslaget vært aktiv både på landsmøtet, landsstyret og innad i 
organisasjonen for å få dette på plass 

• Hatt fokus på Saltstraumen marine verneområde i samarbeid med FNF og lokallag. 
• I lag med Saltenlaget og Per Erik Sjulse har vi laget denne videoen 

Ta vare på det vakre kysten vår - si nei til landbasert oppdrett 
• Hatt kontakt med lokallag, de er bedre kontakt med noen lokallag enn andre.  
• Janne Helen Lorentzsen har tatt seg av sosiale medier som facebook og 

hjemmesiden i lag med Lars Kufaas 
https://naturvernforbundet.no/nordland/ 

Vi hadde en svært ambisiøs plan for 2022, områdene som vi ikke fikk fulgt godt nok opp var. 
• Bevare vedtaket om vern av Rækøya i Kabelvåg og følge opp politietterforskningen 

av mulig miljøkriminalitet på industriområdet. 
• Følg opp lokallaget Vefsn, Grane og Hattfjellda- leder Eva Tønne døde høsten 2022 
• Skaffe finansiering i lag med Troms og Finnmark eller alene til en fylkessekretær eller 

annen ansatte ressurer i nord.  

Styrets arbeid 
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt på SAS Radisson i Bodø den 12.mars 2022.  
Møtet startet med en innledning som viste bilder fra Saltstraumen marine Verneområde og 
en felles lunsj. Det var 13 medlemmer til stede på årsmøtet. I tillegg var Pernille Hansen – 
nestleder i Naturvernforbundet og regionsekretær Lars Kufaas til stede.  

Styret 
Styret har hatt 3 styremøter i perioden jan-mars og 6 styremøter i perioden mars - desember 
2022, totalt 9 og har bestått av  
Kaja Langvik-Hansen – leder og vara til landsstyret 
Dag Johansen – styremedlem og fast landstyremedlem 
Mina Rosenvinge – styremedlem 
Svein Hammer – styremedlem 
Vara  
Karin Krogh 
Baard Mikalsen og  
Arne Reidar Johansen.  

Medlemmer 
Naturvernforbundet i Nordland hadde pr 31.12.2022 1179 medlemmer.  
Dette er en nedgang på 45 medlemmer sammenlignet med 2021.Vi har fått ganske mange 
nye, men det er altså slik at et større antall har meldt seg ut. Regelverket på personvern og 
medlemskap er blitt strengt di siste årene så opprydding i medlemslistene har vel trolig 
medvirket.  

Vi har begrenset mulighet til å aktivisere medlemmer som ikke selv tar initiativ, men bruker 
gjerne andre medlemmer enn styret for å få aktiviteter i fylkeslaget og vi håper at dette er 
motiverende for dem det gjelder.  
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På Grønn Helg var det en del nye medlemmer. Det var fleste nye medlemmer på lørdag hvor 
arrangementet var på SAS. Dette kan nok ha vært lettere tilgjengelig for noen å komme å 
delta enn på den mer interne arrangement på Bodin 4H gård. Det var ca 20-25 medlemmer 
og tillitsvalgte.   

Utvalg og representasjon 
Tone Toft er styremedlem i FNF Nordland (går av i mars 2023) 
Kaja sitter i fiske og oppdrettsutvalget til Naturvernforbundet  
Øvrige frå Nordland i utvalget er Erling Solvang og Rolf Sigurdson 
Tage Vedal og Janne Helen Lorentzsen er med i skogutvalget 
Svein Hammer sitter i jordbruksutvalget 

Media 
Vi har hatt flere leserinnlegg i løpet av 2022.  Et utvalg finnes her. I tillegg har jo lokallagene 
hatt en rekke egne innlegg. Vi synes alt i alt bra i lokallaviser og media 
  
https://www.an.no/la-elva-leve-filmen-dessverre-er-temaet-like-aktuelt-i-dag/o/
5-4-1718421 
https://www.an.no/hva-er-egentlig-status-for-torskeoppdrett/o/5-4-1717099 
https://www.an.no/oppdrettsnaringen-behandler-kysten-var-som-et-toalett/o/
5-4-1698033 
https://www.an.no/naturvernforbundet-sier-nei-til-bygging-av-fotballstadion-pa-
matjord/o/5-4-1589999 
https://www.an.no/ikke-mer-bruk-av-fremmede-treslag-i-norsk-skogbruk/o/
5-4-1532319 
https://www.an.no/de-riktige-energitiltakene-for-bade-natur-og-klima/o/
5-4-1534503 

Janne Helen Lorentzsen har vært svært dyktig og initiativrik på facebooksiden til 
Naturvernforbundet i Nordland. (6) Naturvernforbundet i Nordland | Facebook 
Vi har også fått nye hjemmeside Forside - Nordland (naturvernforbundet.no) 

NRK 
Intervju om behov for fortsatt vern av Vefsna – Kaja NRK Nordland 
Grønn helg og Lars Haltbrekken 12. November NRK Nordland 

Økonomi  
I 2022 endte vi med et overskudd/underskudd på kroner 40 103 kroner.  
Inntekter 170 451 hovedsakelig medlemskontiget og inntekter for grønnhelg 
Utgifter 130 348, hovedsakelig styrearbeid inkl utvalg, årsmøte og grønnhelg 

Utvikling i lagets egenkapital:  
 31. desember 2021:  69 881 kroner 
 31. desember 2022:  109 985 kroner 

Landstyresaker fremmet av oss 
Landsstyremøtet 3. april 2022 (digitalt): 

* Forslag til nytt kapittel 1.1 i Naturvernforbundets prinsipprogram (sammen med fylkeslaget 

i Troms og lokallaget i Rana): Naturvernforbundet seier nei til fortsatt økonomisk vekst.  

Forkastet med 13 imot, 9 for, 1 avholdende 
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* Forslag til nye formuleringer i linjenummer 324 – 328 i prinsipprogrammet for helt lukkede 

oppdrettsanlegg og landbaserte anlegg kun på tidligere industrialisert grunn.  

Forkastet med 16 imot, 6 for 

Landsstyremøtet 11. – 12. juni 2022 (fysisk): 

* Forslag om at Naturvernforbundet sender et opplysende brev til våre søsterorganisasjoner i 

de 19 landene i verden der Statkraft er etablert for å opplyse dem om den norske staten og 

Statkraft sin aktive motarbeiding av Norges høyeste rettsinstans sin dom den 11.10.2021 der 

konsesjonen til Norges største vindkraftverk i Roan og på Storheia ble dømt ugyldig for brudd 

på reindriftssamenes rett til kulturutøvelse i henhold til artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile 

og politiske rettigheter. 

Forlaget ble først imøtegått med personangrep fra leder og nestleder i første møtepause rettet 

mot landsstyrerepresentanten, men senere i møtet vedtatt å tas opp under eventuelt. Pga. 

tidspress på tampen av møtet utegikk eventueltpunktet og forslaget ble så drøftet i en 

gruppediskusjon etterpå møtet med bl.a. leder, nestleder, fylkesrepresentantene fra Finnmark, 

Trøndelag og Nordland til stede. Der ble konklusjonen at forslaget tas opp igjen på første 

landsstyremøte til høsten og innrettes på en markering av årsdagen for Fosendommen. 

* Forslag på navneendringer  av hhv. Vassdragsutvalget til Vassdragsvernutvalget og 

Oppdrettsutvalget til Fiske- og oppdrettsutvalget.  

Begge navneendringer ble vedtatt av landsstyret (med knapt flertall) 

Landsstyremøtet 1. september 2022 (digitalt):  

Oppdateringsmøte uten saksbehandling 

Ekstraordinært landsstyremøte 13. september 2022 (digitalt): 

* Det ekstraordinære landsstyremøtet kom i stand etter at landsstyrerepresentantene i seks 

fylkeslag (Troms, Nordland, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Vestfold og Østfold) krevde at 

leder skulle trekke Naturvernforbundet sitt navn fra et Innspillsnotat til regjeringens 

Topplederforum med overskriften «Naturvernforbundet, KS og NHO om behovet for raskere, 

bedre og mer kunnskapsbaserte konsesjonsprosesser ved utbygging av fornybar energi» fordi 

innholdet strider imot Naturvernforbundets prinsipprogram på flere punkter, alternativt 

arrangere et ekstraordinært landsstyremøte om han ikke var villig til dette. Leder var ikke 

villig til å trekke Naturvernforbundet fra Innspillsnotatet og derfor ble det et ekstraordinært 

landsstyremøte (mer enn fem landsstyrerepresentanter)  

Følgende forslag fikk flertall: 

«Landsstyret anerkjenner arbeidet som er gjort for å påvirke holdningene til KS og NHO, at 

Naturvernforbundets navn står i notatet, og mener signering av notatet ikke er i strid med 

Naturvernforbundets politikk. Naturvernforbundets politikk utformes og bestemmes uansett 

gjennom våre egne uttalelser i landsmøtet og landsstyret, ikke av formuleringer i 

fellesuttalelser».  

16 stemte for, 6 stemte imot og 2 var avholdende.  

Av de 15 landsstyrerepresentantene som var til stede, stemte 8 enten imot eller avholdende. 
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Landsstyremøtet 22. september 2022 (digitalt): 

* Forslag vedr. årsdagen for Høyesterettsdommen i Fosensaken 11. oktober: «På ettårsdagen 

for Høyesterettsdommen i Fosensaken 11. oktober offentliggjør og gjennomfører 

Naturvernforbundet en internasjonal opplysningskampanje i de 19 landene Statkraft er 

etablert i verden. Opplysningskampanjen gjennomføres med brev til våre søsterorganisasjoner 

i disse landene om hvordan den norske staten og statseide Statkraft på hjemmebane aktivt 

motarbeider Høyesterettsdommen 11. oktober 2021 med pågående menneskerettighetsbrudd 

og pågående ulovlig naturbeslag som resultat.» 

Forslaget ble nedstemt med 22 imot og 4 for selv om det i saksframlegget fra sekretariatet ble 

anført at «Internasjonalt arbeid kan også foregå gjennom internasjonale markeringer knyttet 

til Statkraft sine utenlandskontorer som skissert i innspill fra Dag Johansen/Nordland. Det er 

vår vurdering at dette sporet bør utforskes videre, men at det ikke er avgjørende å knytte 

eventuell innsats overfor Statkraft som selskap i utlandet til akkurat ettårsdagen for dommen.» 

Forøvrig var det enstemmig oppslutning om å gjennomføre nasjonale markeringer imot 

statens sabotering av Fosendommen rundt årsdagen i samarbeid med Motvind, Natur og 

Ungdom og samiske organisasjoner i Oslo foran Stortinget, i Trondheim og i Karasjok, 

hvilket ble gjennomført. 

Landsstyremøtet 20. oktober 2022 (digitalt): 

Frafall pga. sykdom og Kaja kunne heller ikke stille som vara pga. anmeldt deltagelse i 

paneldebatt i Bodø.  

Det ble levert en skriftlig rapport til fylkesrunden fra landsstyrerepresentanten som ble lest 

opp på møtet. I denne ble det referert til flere oppdrettssaker vi hadde sendt inn 

høringsuttalelser imot, forarbeidet med og informasjon om Grønn Helg i Bodø 11. – 13. 

november, om vårt innspill til NNV sin sentrale høring på Strømnettutvalgets innstilling NOU 

2022:6 og referering av fylkesstyremøtet vi hadde på å oppsummere saken om Innspillsnotatet 

der vi konkluderte med at «sakens innhold sannsynligvis vil innhente Naturvernforbundet før 

eller siden.»  

(Forøvrig fylkesrunderapport til hvert eneste landsstyremøte).  

Landsstyremøtet 19. – 20. november 2022 (fysisk): 

* Forslag om at Naturvernforbundet skal være fysisk til stede som observatør på 

Naturtoppmøtet i Montreal / Canada 7. – 19. desember som vi var det under Klimatoppmøtet i 

Egypt. Forslaget ble trukket etter at generalsekretæren opplyste at dette allerede var bestemt.  

I en e-mail fra generalsekretæren senere da Naturtoppmøtet startet opp den 7. desember, kom 

det fram at hun hadde misforstått og at dette likevel ikke var tilfellet. Allerede i januar 2022 

(et halvt år før vår nye generalsekretær var ansatt) skal ledelsen vår ha bestemt at vi ikke 

skulle være fysisk tilstede på Naturtoppmøtet, bare på Klimatoppmøtet i Egypt. Det som er et 

stort tankekors i denne saken er hvorfor ikke de to nestlederne som var til stede på 

landsstyremøtet 19. – 20. november (leder var syk) ikke korrigerte generalsekretæren slik at 

en demokratisk avgjørelse av spørsmålet kunne vært holdt. 

5



* Innspill til diskusjon i landsstyret utarbeidet av leder i lokallaget i Rana, Frode Solbakken 

med tilslutning fra fylkesstyret og med overskriften «Energisituasjonen setter naturen under 

intenst press og krever fortgang i vilkårsrevisjoner for regulerte vassdrag.»  

Diskusjonen, der et flertall av landsstyrets medlemmer tok ordet, var frisk mellom de som var 

villig til å akseptere økt effektkjøring og nedtappede vannmagasiner «fordi denne energien 

trenger vi og den er grønn» og de som ikke ville akseptere situasjonen og kreve større 

oppmerksomhet fra ledelsen imot rovdriften og prioritering av arbeidet med vilkårsrevisjoner.  

Vedtaket var enstemmig: «Diskusjonen i landsstyret oversendes energiutvalget og 

vassdragsvernutvalget for videre arbeid med strategier på saksfeltet.» 

* Spørsmål til arbeid med fremmede arter / fremmede treslag: «...hvordan 

Naturvernforbundet sentralt arbeider for å virkeliggjøre landsmøtevedtaket «Me skal arbeide 

for eit forbod mot framande treslag som sitka og lutz.» Dette både i forhold til offentlige 

myndigheter, egen organisasjon og andre organisasjoner.» 

Pga. tidsnød ble det ikke anledning til spørsmål og debatt. Generalsekretæren refererte en 

skriftlig redegjørelse som foreligger i saksdokumentene til landsstyremøtet.  

For Naturvernforbundet i Nordland 

Kaja Langvik-Hansen – fylkesleder 
Dag Johansen - landsstyremedlem  
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Regnskap 2022 

Regns
kap

Budsje
tt Regnskap

2022 2022 2021

Inntekter 

Ekstra tilskudd fra NNV - reise-/
møtetilskudd 10,000 10,000

Tilskudd Havbruk og bærekraft - fra 
sentralt 40,000

Medlemskontigent 114,180
119,0
00 99,105

Momskompensasjon 6,271 6,271

Aktivitetstilskudd fra Naturvernforbundet 3,229

Grønn helg - søkt NNV 40,000
30,00
0

Sum inntekter 170,451
155,2
71 152,334

Utgifter

Fylkesstyret -Reise/møteutgifter/styre/
årsmøteutgifter/ styrearbeid/årsmøte/
telefon/internett 34,785

30,00
0 17,611

Medlemskontakt/lokallag/porto, 
kontorrekvisita 5,396

18,00
0 5,712

Abonnement på aviser /blader /
nødvendige nettsteder  5,293

10,00
0 8,185

Sosiale medier - annonser i media og 
andre steder 3,466 5,000 784

Gaver til medlemmer og 
samarbeidspartnere 2,000 665

Kjøp av tjenester – regnskap 
Naturvernforbundet 10,000

10,00
0 10,000

Aktiviteter knyttet til aktivitetstilskudd 56,809

Årsmøte 24,234
30,00
0
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Grønn helg 47,174
40,00
0 3,597

Sum utgifter 130,348
145,0
00 103,363

Resultat 40,103
10,27
1 48,971

Egenkapital 31.12-2021 69,881
69,88
1 20,910

Egenkapital 31.12-2022 109,985
80,15
2 69,881
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