
Årsmelding for 2022 

 

Styret:  

Naturvernforbundet i Tønsberg og Færders styre ble valgt på årsmøtet 17.2.2022. Styret har 

avholdt fem fysiske styremøter i 2022. 

Leder:     

Ann Norderhaug ( mob: 906 92 976, e-post: ann.nord@online.no) 

 

Kasserer:    

Ingrid Møyland (mob: 920 80 209, e-post: ingridmoyland@gmail.com) 

 

Styremedlemmer:   

Arne Even Johansen (mob: 907 37 160, e-post: areven@online.no)  

Eilif Carstens (mob: 416 44 875, e-post: Eilif.Carstens@gmail.com) 

Mona Grete Storli (mob: 915 37 678, e-post: gr-storl@online.no) 

  Øyvind Johnsen (mob: 482 27 440, e-post: oyvindjohnsen12@gmail.com 

Anne Gro Valen (mob: 976 86 376, e-post: anne.gro.valen@siv.no) 

 

Revisor: Lisbeth Husebæk (e-post: lisbethhusebak@gmail.com, mob: 932 55 630) 
  

 

Antall medlemmer 

Lokallaget har 615 medlemmer 

 

Arrangementer/miljøpolitisk arbeid i 2022 

Aktiviteten har vært noe redusert også i 2022 på grunn av koronarestriksjoner. 

- Foredrag av Per Ø Fjeld om planlagt vindkraftverk i Skagerak (Vidar) i regi av 
Zephyr og konsekvenser dette vil forårsake. Vindkraftverket vil ligge midt i 
fugletrekket over Skagerak der millioner av fugl forflytter seg vår og høst. Det vil 
bestå av 90 enorme vindturbiner med en høyde på 340 m, rotordiameter 300 m og ha 
en utstrekning på 200 km2. Dette vil potentielt få fatale konsekvenser for fuglelivet. 
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- Vellykket fuglesangtur ved Holt gård 22. mai. Invitert av Vestfold 
Permakulturforening til å være med på en fuglesangtur. Godt oppmøte, inspirerende 
turledelse v/ tidl. fylkessekretær Hans Ivar Nesse.  

- Samarbeider med kommunene og Oslofjorden friluftsråd om ryddestasjoner. 

- Deltar i klimarådet i Færder kommune v/ styreleder. 

- Tønsberg kommunes planprogram. Høringssvar sendt inn om bl.a. skogens bety-
delse. Ønske om kommunedelplan for naturmangfold og om arealregnskap. Klimatil-
tak. Vern av dyrka mark. Vi fikk også mulighet for å presentere vårt innspill muntlig 
for politikerne.  
 

- Fem høringsuttalelser vedrørende arealbruk og utbyggingsplaner sendt inn til Tøns-
berg og Færder kommuner. 

 
- Avtale med Færder kommune om «søppelhenting» etter organisert rydding i naturen. 

- Deltakelse på Friluftslivets dag i Tønsberg 4. september med stand og natursti. 

- Strandryddedag/elvebreddryddedag lørdag 17. september. Arrangementet avlyst 
pga få påmeldte.  Vi skal prøve igjen neste år i samarbeid med Sandefjord Naturvern-
forbund.  

- Skogsvandring 22.10 med Magne Flåten. Naturgledestur i Essoskogen. En 2-timers 
tur da deltakerne ble gjort oppmerksom på både små og store naturfenomener. 

- Vipe-prosjektet i Færder. Samarbeidsprosjekt med Bondelaget i Færder og Birdlife 
Vestfold for å beskytte vipe-reir på åkermark mot å bli kjørt i stykker. Vipa er en truet 
art. Det ble funnet reir på flere jorder som ble markert med pinner. Oppsummerings-
møte i Bydelshuset 21. september med Åsmund Bjertnæs, leder for Bondelaget, orni-
tologer og Naturvernforbundets medlemmer som hadde deltatt i prosjektet. Vipepro-
sjektet var positivt og utvidelse planlegges for 2023. 

- Studiesirkel om skogen «Nytt skogbruk» igangsatt.  Innledningsforedrag av 
Gjermund Andersen. 4 kurskvelder fra 22. oktober til 23. februar samt en avsluttende 
vårekskursjon. 17 deltakere. 

 

Økonomi  

Regnskapet for 2022 er vedlagt.  

 

Sted/dato                                                                              Signatur (lokallagsleder)  

 

Tønsberg, 20. januar  2023         

Ann 
Norderhaug  


