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ÅRSMELDING 2019 
Naturvernforbundet i Halden 
 
Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2019: 
 

• Følge med på kommunale og private reguleringsplaner. 

 
• Arbeide for økt tilrettelegging for sykling og bedre kollektiv- / buss-

transport. 
 

• Være pådrivere for en miljøvennlig byutvikling. 
 

• Tiltak mot marin forsøpling/forurensning. Referansestrand følges opp 
hvert år medio mai. 

 

• Markedsføring via Facebook/verving av nye medlemmer. 
 

 
Organisatorisk 
 
Årsmøte 
Tid: 25.mars 2019. Sted: BETEL kirkes lokale i underetasjen. 
Tilstede på møtet var: 19 medlemmer. Magne Staal ble valgt som møteleder. 
Bjørn Helge orienterte om styrets arbeid med å få Halden kommune til å sette 
opp plakater mot tomgangskjøring. Han viste frem og sendte rundt eksempler på 
plakater som han hadde designet. Kommunen vil bevilge like mye penger til slike 
plakater som Naturvernforbundet kan bidra med.  
– Det ble vedtatt å sette av kr 10 000 til formålet. 
Alice, Gro og Elin hadde ferske inntrykk fra konferansen „Broen til framtiden. 
Vår postboks ble sagt opp, og leder har registrert adresse for NiH fremover.  
Etter årsmøtet var det et åpent møte der Jørgen Johansen snakket om 
„Vellykkede strategier i miljøkampen“. Totalt var 36 personer til stede. Han 
snakket om hvordan eskalere miljøkonflikter med fredelige midler. Det ble 
mange historiske tilbakeblikk gjennom 40 år. 
 
Styret 
Styret har hatt 7 ordinære styremøter (+julehygge på Ulveholtet 22.11) i 2019 og har 
bestått av: 
 
Leder 
Alice Snorradottir 
406 07 886 
Alice@yolo-
tegnestudio.no  

Nestleder: 
Magne Staal 
913 77 621 
mstaal61@gmail.com 

Kasserer: 
Vibeke.julsrud 
928 60 482 
vibeke.julsrud@gmail.co
m 

Sekretær: 
Tore Hoell 

Styremedlem: 
Bjørn Helge Jensen 

Styremedlem: 
Gro Granfeldt 
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416 27 755 
tore@hoell.no       

916 89 850 
bjorn.jensen@halden.ne
t 

476 37 282 
gro-gran@online.no 

Styremedlem: 
Elin K.Ajer Stenersrød  
Andreassen 
e-krisan@online.no 

Varamedlem: 
Otta-Jonna Munkeboe-
Nygaard   
otta@halden.net 

Varamedlem: 
Tina Johansen      
 
tina_harbo@hotmail.com   

Varamedlem: 
Stine Ramdal 
stineramdahl@gmail.co
m 

Varamedlem: 
Ida Lian      
iiidaa@hotmail.com 

 

 
 
Medlemmer: 
Lokallaget i Halden hadde per 31.12.2019 - 242 medlemmer, som er en økning 
på 59 medlemmer i forhold til 2018. Lokallagets vervemål for 2019 var 200.
 
Temagrupper: 
Vi har hatt følgende temagrupper: 
Lokal rovdyrpolitikk:  Tore Hoell og Magne Staal 
Brekke stenbrudd - “Sten og Støv”: Magne Staal og  Bjørn Jensen 
El-sykkel og sykkelplanen:  Alice Snorradottir, Tore Hoell og Bjørn Jensen  
Ulveholtet–aktiviteter;   Styret    
Matsvinn: (samarb. med FIVH) Gro Granfeldt, Alice Snorradottir 
Svinesundterskelen:   Magne Staal  
Strandrydding – Kystlotteriet:  Elin K. Ajer S. Andreassen og Alice Snorradottir 
 
Økonomi: 
 
Årsregnskapet for 2019 legges fram på årsmøtet. 
 
Miljøpolitisk arbeid 
Her kommer det kort litt informasjon om de forskjellige sakene lokallaget har 
jobbet mest med i året som var. 
 
De mest aktuelle politiske sakene lokallaget har jobbet med 
Reguleringsplan for Os skole. 
Rullering av Kommuneplanens arealdel, innspill om Oreid sandtak.  
 
Arrangementer/seminarer vi har arrangert/deltatt på 
 

• Alice, Bjørn og Magne var på møte 4.januar med 5 personer fra Halden 
kommune ang. Holdningskampanje for tomgangsfritt miljø. 

• Fortetting i kommuneplanen. Folkemøte i regi av Halden kommune 
8.januar. Alice stilte på møtet med Asplan viak Oslo. 

• Lederseminar for tillitsvalgte 26.-27.januar. Alice og Elin deltok. 
• Naturvernforbundet i Halden har fått invitasjon til å delta i møter om 

matsvinn i regi Halden Kommune. Alice var på første møte? – Oppfølging? 
• Foreningen Våre Rovdyrs grensetreff på Bøkevangen 2-3. feb. Magne og 

Tore deltok. Sporing på Søndre Boksjøen og foredrag om kvelden. 
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• Magne leverte et innspill vedrørende mangelfull utredning av 
Svinesundterskelen 19.feb. 

• ”Broen til Framtiden” 22. mars 2019. Arr. for sjette gang av en allianse av 
fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere, m.fl.  
Gro G. og Elin deltok på dag 1 og Alice på dag 2.  

• ”Redd verden der du bor” 23.mars 2019 – Arr. Norges Naturvernforbund.  
Alice og Elin deltok 

• Magne, Vibeke og Otta deltok i ulvedemonstrasjon i Oslo 12.01.19 
Arrangør NOAH m.fl 

• Søppelplukking og referansestrand. Elin deltok på et møte med 
Kystlotteriet 22.februar, og et annet møte i uke 10 med Oslofjordens 
Friluftsråd. 

• 15.juni: Haldendagen og klesbyttefesten ble arrangert av NiH i Vannvogna 
(tidligere bokhandler Andersens lokaler) Leia var dyr (kr 8000 ) – Hele 
arrangementet ble sponset av Sparebank1stiftelsen. Ved siden av våre 
medlemmer stilte 8 ungdomsskoleelever opp som hjelpere. I alt 30 
personer hjalp til og vi hadde besøk av om lag 350 personer.  Samtidig var 
stilte styremedlemmer med stand utenfor i gågata med utstilling om vår 
strandrydding. Det ble tippet hvor mange Q-tips det var i en stor bøtte - 
som var funnet på referansestranda. 

• Arbeidsgruppen “Sten og Støv” arbeider opp mot Brekke Stenbrudd. Møte 
2019??.  Bjørn og Magne deltok 

• Arbeidsgruppen “Sten og Støv” Hadde befaring ved Brekke Stenbrudd. 
Bjørn, Alice og Magne deltok. 13.06. 

• 02.03: på Tyska og Hollenderen – 34 personer deltok.   
29.04: i Eskeviken - 13 personer deltok.  
13.04: ”Singel i fjæra” Knivsøya - 12 personer deltok 
01.05: fra Veden/Femsjøen – 11 personer deltok.  
04.05: Den landsomfattende Strandryddedagen på Knivsøya - 5 personer 
deltok.  
06.05: Sneiper og snus på Torget tidlig morgen. Elin og Alice plukket 
2.160 sneiper på Torget i løpet av halvannen time. Stort oppslag 
i HAog NRK Østfold. 
07.05: Ornitologisk forening ryddet nedre del av Remmenbekken – 15 
personer deltok. Medlemmer fra NiH var med, men ingen fra styret. 
20.05: NiH ryddet Referansestranda. 17 personer deltok. Vi lånte flåta av 
Halden Havn. Fant 3732 Q-tips.  
01.10 ble det gjennomført strandryddeaksjon i Eskeviken - 7 personer 
deltok. 

• Oreid2 utbyggingen. Sammen med leder S.Løberg i Øberg og Omegn Vel 
var Tore på et møte 5.mars med saksbehandler Kjerkreit i Halden 
kommune ang hva skjer videre i saksbehandlingen av Oreid2 utbyggingen. 
De var begge på befaring i området 19.mars med Harald Nøding Østvik og 

https://www.ha-halden.no/strandrydding/soppelplukkedag/avfallshandtering/plukket-2-160-sneiper-pa-torget-i-lopet-av-halvannen-time/s/5-20-653072
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/201905/DKOS99050719/avspiller
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utbyggerne. På bakgrunn av en dialog med kommunen ble videre 
”tynning”(regelrett flatehogst) på høyde 155 stoppet. 

• Magne arrangerte ”Tidlig morgentur” i Høiåsmarka lørdag 27.april. 22 
deltagere. 

• Nasjonal lysmarkering 4. november - markeringer over hele landet hvor vi 
krever retten til et levelig miljø. 
Startet kl 18:00 ved Halden vgs avd. Porsnes. Lys tennes kl 18:14. Vi gikk 
langs den nye bryggepromenaden. Tale underveis på gangbrua og ved 
avslutningen ved Nordens park vest for Tistasenteret. 57 deltagere ved 
start. Simen Paulsen og Hans Jan Bjerkely holdt appeller. 

• Søndag 22.9. Tur til Ulveholtet i samarbeide med Halden kooperativ 
og økouka. I overkant av 50 deltagere. Yngste deltager var rundt 2 år. 
Natursti på vei opp. Foredrag og suppe til deltagerne. Veldig stor suksess. 

• Slåttedugnad på Ulveholtet 27. August. De som var med fra styret Bjørn 
Helge, med hund, Magne, Alice, Vibeke Andre som var med: Jan Erik og 
Harald Nøding Østvik. 

• Torsdag 7.november arrangerte Vibeke og Tore tur til Nordens Ark for hele 
Prestebakke skole. I alt 50 deltakere i leid buss. Elevene var på forhånd 
delt opp i 2 grupper; de yngste 1-4 trinn og de eldste 5 -7 trinn. Alle 
skulle være med på en guidet rundtur ”Fra tiger til varg”. Hensikten med 
turen, som var betalt av Halden kommune, var å få elevene til å bli kjent 
med de store rovdyrene, slik at de skal bli mindre redd for å treffe på 
bjørn, gaupe og ulv i skogen. 

• Befaring i Vedenskogen, Magne, Elin, Vibeke og Alice.   
• Miljøagentene hadde et flott arrangement 10.11.19. Hanne Hordnes hadde 

opplegget, og var ekstremt dyktig. Var 8 deltagere på en kald og regnfull 
søndag. 

•  4. desember kom Anne Sverdrup Thygeson, professor i bevaringsbiologi 
med NMBU, og fortalte om av viktigheten av artsmangfold og insekter. 
Møtet var i samarbeid med Halden Hagelag, Urteklubben Borago og 
Høgskolen i Østfold hvor møtet ble avholdt i det store Auditoriet. 117 
deltager ble registrert. Stor suksess! 
 

 
Et knippe av mediaoppslagene/leserbrevene lokallaget har hatt. 
 

• HA.7.mai: Sneiper og snusposer er livsfarlig for fugler, for de tror det er 
mat og spiser dem. De skader også fisk og livet i sjøen, sier Alice 
Snorradottir. – Fugler tror at sigarettsneiper og snusposer er mat – de ser 
ut som mark – og spiser dem. Resultatet er at de kan dø av 
underernæring og forgiftning, for de blir mette, men får ikke i seg næring. 
Derfor er det så viktig å ikke hive sigarettsneiper og snusposer på bakken, men 
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bruker askebegrene.  
Oppslag også på NRK-Østfold lokalsending i TV og radio. 

 
• HA 2.juni: 20. mai ryddet Naturvernforbundet referansestranda for søppel.  

I år fant de nesten en hel bøtte med plast fra q-tips. 
 Ingen kan si at plast ikke er et problem når de ser dette. 
 

• 15.juni – Haldendagen og Klesbyttefesten var en suksess. Stort oppslag 
med bilder i HA. Det ble innlevert 1388 klesplagg og byttet 755.– Resten 
blir levert til Hand2Hand, forteller Alice Snorradóttir, leder av 
Naturvernforbundet i Halden.  
– Ifølge Naturvernforbundet sin miljøkalkulasjon for gevinst av klesbytte har 
haldenserne i dag spart miljøet for følgende: 5.625 kilo C02, 5.625.000 liter vann 
og 1015 kilo kjemikaler, forteller Snorradóttir i etterkant av arrangementet. 
 

• HA 24.juni: Os prosjektet: Totalt 42 personer og instanser har sendt inn 
høringsuttalelser til reguleringsplanen for nye Os skole. 
Naturvernforbundet i Halden var en av disse: Naturvernforbundet er svært 
positive til at Halden kommune setter sentrumsområdene i fokus og satser på en 
ny skole for dem som velger å bosette seg i sentrum. 
 

• HA 21. september: Jubler for miljøbevisste haldensere. Naturvernforbundet 
arrangerte i helgen klimaseminar for studenter på Park hotell. Der møtte HAs 
utsendte Elin Ajer Stenersrød Andreassen for en prat om klimakampen i Halden. 
 

 
Brev og høringsutalelser lokallaget har sendt 
 

• Høringsuttalelse på jakt av hjortedyr. Magne svarer ”ingen bemerkning” til 
hjortejakt under elgjakta.  

• Busstilbud i Halden. Tore kontaktet Kjetil Gaulen i Østfold kollektiv-
transport 22.januar i en epost vedr omlegging av busstilbudet i Halden – 
noe de jobbet med i 2019. De ønsket innspill. Ringbussene må være 
nedom jernbanestasjonen hver hele klokketime og ikke hver halve time 
som nå for å korrespondere med avgang og ankomst av tog. Fikk svar 
etter purring at det var ”for dyrt å få til en korrespondanse” 

• Til Fylkesmannen i Viken brev av 5.februar: Noen punkter i forbindelse 
med forestående tilsyn, Brekke Stenbrudd. Sammen med gruppa ”Sten og 
Støv”. Fristen for å rydde opp innen 15.mai ble overskredet. Utvidet frist 
siden intet var gjort. 

• Svinesund-terskelen. 
12. februar mottok Magne et brev fra Kystverket. Alt for kort frist for å 
uttale seg grundig, men han svarte 20/2 med:  
1)Bunnprøver må tas dypere ned- og ikke bare 5 cm i overflaten av 
mudderet på bunn.  
2)Det må tas strømmålinger i dypvannsområder.  
3)Det biologiske mangfold må sjekkes bedre (jfr forekomst av koraller 
som ikke har kommet frem). 

• Os-saken: Høringsfrist 22.6. Alice skrev høringsuttalelsen … 
• Orød – innspil til revidering av arealplan. Tore har skrevet et forslag til 

kommunal fredning av sandområdet/LNF-området. Det ble sendt 14.juni: 
Oreid sandtak – et spesielt sandområde i Sør-Norge som er viktig for 
biologisk mangfold. Forslag om kommunal ”fredning” etter Plan og 
bygningslovens (PBL) paragraf 12-5, punkt 3 og 5 
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Sted og dato: 
 
 

 
_______________ 
Sign. 
Leder 
 


