Årsmelding (2018)

Naturvernforbundet

ÅRSMELDING 2018

NATURVERNFORBUNDET I LOFOTEN
Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i
2018
• Forsøpling
• Naturglede – restaurering og skjøtsel
• Innspill til kommuneplaner
Organisatorisk
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Kalle, 11. august 2018. Geir Jørgensen fra
sekretariatet, Nord Norge deltok og holdt et innlegg om
Naturvernforbundets Nord-Norge satsning. Det var 10 medlemmer til
stede.
Styret
Styret har hatt tre styremøter i 2018 (4. juli, 11. august og 17.
september) i 2018 og styret har bestått av:
Leder:
Martin Eggen
90565108
martin@birdlife.no
Styremedlem:
Ingrid Lie Malmquist
97650071
ingrid.malmquist@gmail.com
Styremedlem:
Line Skrepstad
93827454
lineskre@gmail.com

Styremedlem:
James Wilson
95281888
jimwils@frisurf.no
Styremedlem:
June Grønseth
41509252
june@bestphotolofoten.com

Medlemmer
Lokallaget i 114 hadde per 31.1.2019
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Økonomi
Vi har kr 51 509 i banken per 31.12.2018. - hvorav 24 906 er driftsmidler
og 26 603 er prosjektmidler (Sandelva våtmark).
Milljøarbeid
Lofotodden nasjonalpark ble vedtatt 23. juni. Vi har vært en aktiv part i
realiseringen. Hurra! Vi sendte ut pressemelding sammen med
sekretariatet, og har dermed vært i en rekke medier. Lokallaget har vært
en pådriver i lokale, politiske prosesser.
Vi anmeldte Lofoten AvfallSelskap (LAS) i juni pga av omfattende og
langvarig forsøpling rundt Haugen i Vågan. Lofotposten skrev om
anmeldelsen. TV2 tok kontakt og ville lage tv-innslag, men det var da
ryddet.
Vi løftet frem ulovlig søppelbrenning fra bedrifter i alle Lofotkommunene,
og utfordret kommuneledelsen i alle kommunene om å ilegge bøter og
anmelde forholdene.
Styret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Lofoten lokallag og
Naturvernforbundet i Lofoten påklager vedtaket om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for å etablere et oppdrettsanlegg nordøst for
Grænholmen i Vestvågøy kommune. Nappstraumen er et spesielt viktig
område for fugler og fisk.
Innspill (høringssvar) til kommuneplanens arealdel for Vestvågøy
kommune, sendt 25. mai.
Brev til LAS, Lofoten Avfallsselskap: ”Funn av rosa sekker til plastretur
ved strandrydding” og ”plastbleier i matavfall”, sendt 3. oktober.
Brev til Vestvågøy kommune ang. funn av plastartikler som truseinnlegg,
kondomer, Qtipsplastpinner etc. som er sluppet ut gjennom kloakk i
Spengeren Leknes og spørsmål om hvorfor kloakkutslipp tillates.
Arrangementer, seminarer og praktisk arbeid vi har
arrangert/deltatt på
Martin Eggen representerte lokallaget på Nordlands fylkeslag sitt årsmøte i
Bodø, 24. april.
Martin Eggen deltar på samling for tillitsvalgte i Naturvernforbundet,
temaet er Nasjonal ramme for vindkraft, Oslo 19. juni.
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Slåttedag på Kalle i samarbeid med Vågakallen småbruk 11. august. Søkte
midler til dette og fikk innvilget 8000,-.
World Clean Up Day, området rundt Leknes våtmarks-system ble ryddet,
totalt 9 sekker, 15. september.
June Grønseth deltok på Nordland Fylkeskommunes møte om marin
forsøpling i oktober.
Vi samarbeider med Norsk Ornitologisk Forening om våtmarksrestaurering
i Flakstad. Trinn to er ferdigstilt, og det ble holdt to dugnader i 2018. En i
mai og en i august, både med slått av vegetasjonen og sikring av terskel
for å holde på vann. Området har blitt en viktig biotop for våtmarksfugler.
Medieoppslag
Lokallaget har hatt en hel del medieoppslag, men mangler
overvåkningstjenester for å ha oversikt. Under representerer noen av
oppslagene.
https://www.lofotposten.no/soppel/bal/forurensning/vil-ha-slutt-pasoppelbal-vi-har-bilder-fra-balplassene/s/5-29-420842
https://www.lofotposten.no/plast/forsopling/las/soppel-flyter-utenforavfallsanlegg-jeg-fikk-tarer-i-oynene-da-jeg-sa-det/s/5-29-382425#amcommentArea
https://www.lofotposten.no/plast/soppel/las/miljoforkjemper-las-heverseg-over-norsk-lov/s/5-29-384111
https://www.lofotposten.no/las/marint-avfall/vestvagoy/las-har-begyntryddingen-pa-haugen-elva-blir-prioritert-forst/s/5-29-383049
To sider i Lofotposten før slåttedag på Kalle
Sosiale medier
Facebook
Lokallaget har en aktiv Facebookside med 245 følgere/likes. Vi oppfordrer
alle til å følge siden og invitere venner til den. Vårt område på
www.naturvernforbundet.no har ikke vært i bruk i året som har gått.
På vegen av Naturvernforbundet i Lofoten
Ramberg, 20. januar 2019
Martin Eggen [sign.], leder
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