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ÅRSMELDING 2020 
Naturvernforbundet i Halden 
 
Dette er sakene vi har hatt hovedfokus på i 2020: 
 

 Ulveholtet 
 Biologisk mangfold 
 Marin forsøpling 
 Kommunedelplan for Klima og Energi 

 
I mai 2020 ble vi innmeldt i Brønnøysundregisteret under Frivillighetsregisteret og fikk 
organisasjonsnummer (824 786 232 ). 
Covid-19 satte begrensninger for en del av våre aktiviteter, og de fleste styremøter ble gjennomført 
digitalt. 
 
Organisatorisk 
 
Årsmøte 
Tid: 28.mai 2020. Sted: Tabernaklet kirkes lokale. 
Tilstede på møtet var: 17 medlemmer. Magne Staal ønsket velkommen og Bjørn Helge Jensen ble 
valgt som møteleder. 
Etter årsmøtet var det et åpent møte der Roy Nordbakke snakket om „Biologisk mangfold – en kilde 
til skjønnhet, opplevelse og takknemlighet“.  
 
Styret 

Styret har hatt 10 ordinære styremøter i 2020 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.com 

Sekretær: 
Elin K. Ajer Stenersrød Andreassen 
947 83 400 
e-krisan@online.no       

Styremedlem: 
Bjørn Helge Jensen 
916 89 850 
bjorn.jensen@halden.net 

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

Styremedlem: 
Stine Ramdal 
stineramdahl@gmail.com 

Varamedlem: 
Tore Hoell 
416 27 755 
tore@hoell.no 

Varamedlem: 
Olav Kristian Birkeland 
olavkb@hotmail.com  

Varamedlem: 
Kristin Tønnesen Fladeby 
kristintonnesen@gmail.com  

Varamedlem: 
Simen Paulsen 
simenpau@gmail.com  

 

Medlemmer: 
Lokallaget i Halden hadde per 31.12.2020 - 237 medlemmer, som er en nedgang på 5 
medlemmer i forhold til 2019 (242 medlemmer). Lokallagets vervemål for 2020 var 250.
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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 (i samarbeid med FIVH): Alice Snorradottir 
Svinesundterskelen:    Magne Staal  
Strandrydding – Kystlotteriet:  Elin K. Ajer S. Andreassen og Alice Snorradottir 
 
Økonomi: 
 
Årsregnskapet for 2020 og budsjett for 2021 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 
Utbygging på Oreid, Brekke Stenbrudd, Rokke Avfallsanlegg, jordkabler ved Stangeberget, 
Kommunedelplan for Klima og Energi, regionalt næringsområde på Svinesundplatået, 
nedtapning av Store Ertevann i hekketiden, avrenning og forsøpling i Schultzedalen, ny 
brannstasjon på Remmen 
 
Arrangementer/seminarer vi har arrangert/deltatt på 
 

 Strandrydding i Eskeviken 22. februar. 12 personer deltok. 
 ”Broen til Framtiden” 28. februar. Arr. for syvende gang av en allianse av 

fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere, m.fl. Elin deltok fra styret. 
Konferansen feiret i år 7-årsjubileum, og hovedtema i år var "Klimajobber: en 
klimaløsning nedenfra" og "Klimavalg 2021". 

 Rydding av referansestranda 13. mai: 6 personer fra styret og en fast strandrydder 
deltok. Bjørn Helge Jensen kjørte flåta vi hadde lånt av Halden Havnevesen. 

 Telling av funn fra referansestranda 26. mai: 7 personer deltok fordelt på 3 telledager. 
Funn ble tellet, veid og lagt inn i rapport i Excel. 

 Fuglekassebyggedag søndag den 06.09.20. Miljøagentene arrangerte. Vi deltok med 
Alice. Det var godt oppmøte, og 50 kasser ble bygget av store og små. 

 TV-aksjonen 2020 18. oktober. Vi hadde vår egen digitale bøsse på Spleis. 
 Strandrydding på Tyska 20. november: 3 personer deltok. Det ble plukket ca 60 kg 

søppel i løpet av 1,5-2 timer 

Arrangementer/seminarer det er søkt støtte for 
 I desember fikk vi støtte fra Naturvernforbundet sentralt til Oppdrag Fuglekasse 2021. 

Vi fikk da 5500 kr til arrangementet (disse utbetales etter at rapport fra arrangementet 
med beskrivelse og bilder er sendt inn), og byggesett til 50 meisekasser og 20 
stærkasser. 

 
 
Et knippe av medieoppslagene/leserbrevene lokallaget har hatt. 
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 HA 25. januar: "Kommunen deler ut 2 millioner kroner til tiltak mot ulv". Her står vi på 
lista over de som har mottatt støtte (i 2019) 

 HA 24. februar: "Plasten flyter på strendene etter uværet".  
 HA 9. mars: "Vil ha bilfrie soner i sentrum og doble parkeringsavgiften". 

Naturvernforbundet i Halden mener Halden kommune må ta tydeligere og sterkere 

grep om klima- og miljøtiltakene som skal iverksettes fremover. 
 HA 16.juni: "TV-aksjonen 2020 vil rydde opp i verdens hav: – Hver uke svelger du 

plastikk tilsvarende ett kredittkort". Bilde av vår leder Alice Snorradóttir på to av 
bildene i saken. Dette er et ikke bare et globalt problem, det er også lokalt. Det er 

mye søppel i havet rundt Halden og på strendene våre, og også vi i Norge og Halden 

får i oss mye plast gjennom drikkevannet, sier Alice Snorradóttir i Naturvernforbundet. 
 HA 4.november: "Høst, elgjakt og masse ulv". Fritt ord. Av Magne Staal. 

https://www.ha-halden.no/host-elgjakt-og-masse-ulv/o/5-20-885344  

 
Brev og høringsuttalelser lokallaget har sendt 

 16. februar: Høringssvar til ny klima- og energiplan i Halden kommune.  
Sendt på e-post til Halden kommune ( postmottak@halden.kommune.no ).  

 14. april: E-post ang. avrenning fra Brattlibanen og søppel i bekken i Schultzedalen. 
Sendt på e-post til Halden Kommune v/Bernt-Henrik Hansen. 

 22. april: Uttalelse ang. søknad om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Rokke 
avfallsanlegg.  
Sendt på e-post til Halden kommune ( postmottak@halden.kommune.no ).  

 11. mai: Høringsinnspill til ny brannstasjon på Remmen.  
Sendt på e-post til Halden Arkitektkontor. 

 13. mai: Innspill ang Ideer til bruk av midler for å styrke biologisk mangfold 
Sendt på e-post til Halden Kommune v/Bernt-Henrik Hansen. 

 15. mai: Høringsinnspill til regionalt næringsområde på Svinesundplatået.  
Sendt på e-post til Halden Kommune ( postmottak@halden.kommune.no ), 
Fylkesmannen i Oslo og Viken ( fmovpost@fylkesmannen.no ) og til Viken 
Fylkeskommune ( post@viken.no ). 

 20. mai: Høringsinnspill til søknad om to ny 47 (132) kV jordkabler i Halden.  
Sendt på e-post til Norges Vassdrags-og Energidirektorat (NVE) ( nve@nve.no) og 
kopi til Halden kommune. 

 1. juni: Høringsuttalelse i sak 2019/56133 Søknad om revidert tillatelse – Rokke 
avfallsanlegg i Halden .  
Sendt på e-post til Halden Kommune ( postmottak@halden.kommune.no ) og til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken ( fmovpost@fylkesmannen.no ) 

 22.juni: Klage på kraftig regulering av store Ertevann i hekkeperioden. 
Sendt på e-post til NVE (nve@nve.no) med kopi til Halden kommune og 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Purret på NVE med e-post 15.oktober – og fikk svar 
21.oktober. Svaret var at Store Ertevann er et eldre magasin i driftsatt før 

vassdragslovgivningen trådte i kraft.  

 10. september: Bjørn skrev noen spørsmål til Planutvalget ang. "Delrapport 
Masseuttak og deponier" datert 20.02.2019, som Simen tok med seg til Planutvalgets 
neste møte 
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Sted og dato: 
 
 

 
_______________ 
Sign. 
Leder 
 


