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ÅRSMØTE I
NATURVERN
FORBUNDET
I ROGALAND
Tid: Mandag 31. mars
kl. 18.00
Sted: Stavanger
Turistforening i
Kannik
Vanlige årsmøtesaker
med enkel bevertning
Alle medlemmer er
hjertelig velkomne !
Les mer på
www.naturvern.no/
rogaland

Utgitt av Naturvernforbundet i Rogaland

Fotovandring i
hubroens landskap
med Ole Jakob Vorraa

Vårens
turprogram
Lørdag og søndag 26.
og 27.april:
Naturdager på Dyrsnes
ved Store Stokkavatn

Naturvernforbundet og Miljøagentene sammen med flere
andre organisasjoner samles
til naturdager på Stavanger
friluftssenter på Dyrsnes. Vi
presenterer vår kulturlandskapsutstilling og inviterer barn
og unge til å snekre sine egne
fuglekasser. Hver dag kl. 12
blir det guidet tur fra Dyrsnes
til det vakre kulturlandsskapet
på Lierdal på Tasta. Fullstendig program finner du på vårt
nettsted.
Søndag 25 mai:
Sykkeltur til Fogn med
“Riskafjord II”

Til fots og med sykkel på Fogn.
Riskafjord går til ferjekaien
og henter turfolket i Sørvåg.
Besøk av tomatgartneri, topptur, museumsbesøk. Avgang
Hommersåk kl. 10 og Skagenkaien kl. 11
Arr: Syklistenes Landsforening
og Naturvernforbundet
Flere turer se side 3

Hubro er en kritisk truet art. Kraftlinjer, gjengroing og miljøgifter er blant de viktigste trusler mot vår
største ugle. Foto: Ole Jakob Vorraa

Tid: Mandag 31.mars kl. 19.30
Sted: Stavanger Turistforening i Kannik
Fri adgang!
Arrangør: Naturvernforbundet i Rogaland
Ole Jakob Vorraa fra Kopervik kjenner det åpne kystheilandskapet på Karmøy
og Haugalandet bedre enn
de fleste. Han har tilbrakt
uttalige timer i heiene på
oppdagerferd etter hubro,
hjort, orrfugl og andre
arter som trives i det åpne
landskapet. Resultatene av
jakten med fotoapparat og
filmkamera har resultert i
flere kritikerroste bøker og
innslag i NRK`s populære
program ”Ut i naturen”.

Som naturverner har Ole
Jakob protestert kraftig
mot planene om å bygge
35 vindmøller midt i hubroens rike på Karmøy. Han
mener Hydros planlagte
vindpark vil være helt ødeleggende for hubroen som
er rangert som kritisk truet
i den nasjonale rødlista
over truede arter i Norge.
Ole Jakob Vorraa er utdannet pedagog og har flere år
bak seg som lærer og som

naturforvalter i Karmøy
kommune. Han bruker nå
det meste av tida som frilans naturfotograf kombinert med engasjement som
timelærer. Ole Jakob er
medlem i Norske Naturfotografer og tilknyttet Samfoto. For tiden jobber han
blant annet med en film om
selarten havert som holder
til på de ytterste holmene
langs Rogalandskysten.
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Kontoret er vanligvis åpent
mandag og tirsdag 9-16
Besøksadresse: Sandvigå 24, 5.etg.
Postadresse: Pb. 441, 4002 Stavanger
Telefon/faks: 51 52 88 11 / 51 52 88 15
E-post: rogaland@naturvern.no
Hjemmeside:
www.naturvern.no/rogaland
Bankgiro: 3201.41.37571
Daglig leder: Erik Thoring
mob/tlf: 416 83 238 / 51 89 06 90
Org.leder: Eirin Haneberg Weyrauch
tlf: 51 47 98 59
Lokallag:
Strand: Egil Tjensvold
tlf. 51 74 75 20
Dalane: Eirin Haneberg Weyrauch
tlf: 51 47 98 59
Suldal: Jarle Lunde
tlf. 52 79 70 33
Nord-Jæren: Erik Thoring
tlf: 51 89 06 90
Førsteårstilbud medlemskap:
Familiemedlem: 200,- (420,-)
Hovedmedlem: 200;- (350,-)
Student/pensjonist: 100,- (175,-)
Pris i parantes gjelder for følgende år.
Medlemskap tegnes på vår hjemmeside
www.naturvern.no/rogaland eller
e-post: rogaland@naturvern.no

Rica Forum Hotel på Tjensvoll blir puslete sammenliknet med dagens vindmøller. Det er søkt om bygging av minst
400 monstermøller i Rogaland. Illustrasjon: Fylkesdelplan for vindkraftverk, RFK 2007.
Trenden fra 2006 fortsatte i 2007:
Høy aktivitet og stor vekst på
alle samfunnsområder. Dermed
fortsatte nedbyggingen av naturmangfold og inngrepsfri natur i
Rogaland. Samtidig økte C0-utslippene fra fylkets samferdselssektor.
Naturvernforbundet kunne imidlertid glede seg over økt oppmerksomhet om alle type miljøsaker i
2007. Forbundet fikk langt flere
henvendelser fra publikum og
media og det lover godt for framtiden. Vi mener også at våre synspunkter i enkeltsaker har større
gjennomslagskraft blant politikerne. En partiundersøkelse som

Bli med på dugnad

Besøksadresse:
Sandvigå 24, 3.etg.
Postadresse:
Postboks 441, 4002 Stavanger
Telefon: 51 52 87 78
kontaktpersoner:
Jone Erland
tlf. 928 25 953 / rogaland@nu.no

Nettverk bestående av 13 naturvern,fritid- og friluftsorganisasjoner samt fire
interkommunale friluftsråd.
Sekretariat: Stavanger Turistforening
Koordinator: Anne Katrine Lycke
Tlf: 51 84 02 01
E-post akl@stavanger-turistforening.no
Hjemmeside: www.fnf-nett.no/rogaland

fylkeslaget gjorde i forbindelse
med kommunevalget bekreftet at
politikken har blitt litt grønnere
de siste fire årene, sammenliknet
med de fire foregående.
Den største enkeltsaken i 2007
var fylkesdelplanen for vindkraft. Naturvernforbundet mente
planen gikk for langt i å anvise
aktuelle utbyggingsområder, og
påpekte at reduksjon av kraftforbruket er det mest lønnsomme
og det minst naturødeleggende
alternativet. Vindkraftindustrien
ønsket å radbrekke hele planen,
men et samlet fylkesting avviste
forsøkene. Det må kunne karakteriseres som minst en halv seier.

Fylkeslaget hadde en stabil økonomi i fjor, med et overskudd
på ca 6000 kroner av en omsetning på ca. 400 000 kroner. Det
er driften av kontoret som koster
mest og som er vanskeligst å finansiere. Signaler fra Stavanger kommune om at Sandvigå 24 kan bli
solgt, er dårlig nytt og har skapt
ny usikkerhet for kontoret som
blir betjent av en daglig leder i
halv stilling.
Styregodkjent årsmelding og revidert regnskap for 2007 vil være
tilgjengelig på www.naturvern.
no/rogaland fra uke 13.

Flere medlemmer i Rogaland

I vinter har 6-8 personer tilbrakt
annen hver lørdag på Marøy med
rydding av og restaurering. De som
har gått glipp av trivelige arbeidsøkter i hyggelig lag, har fortsatt
muligheten. Dugnadene pågår ut
april på følgende datoer:

Rogaland fikk 102 nye medlemmer i 2007 hvilket utgjør nær 10
prosent av medlemstallet. Men
frafallet var også stort slik at netto
tilvekst endte på tre prosent, eller
37 nye medlemmer. Ved utgangen

- Lørdag 29.mars
- Lørdag 12.april
- Lørdag 26.april

”Alt” om Jærstrendene

Avgang fra Breivik båthavn på
Storhaug kl. 11 og retur same sted
ca kl. 16. Mer info finner du på
www.naturvern.no/rogaland

Jærstrendene landskapsvernområdene har fått sin egen nettside.
Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som har samlet enkeltsaker, kart, lover, regler - ja kort

av 2007 hadde vi 1082 medlemmer. Rogaland holder posisjonen
som det fjerde største fylkeslaget i
Norge, etter Oslo/Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag.

sagt det meste som gjelder verneområdet på denne adressen:
http://www.fylkesmannen.no/
fagom.aspx?m=36569

les grønne nyheter fra rogaland
www.naturvern.no/rogaland
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NVE godkjenner ulovlig bru i Strand
Ved Døvik nord i Strand kommune har grunneiere bygd veier
og en bru uten å ha søkt om tillatelse. Først ble det bygd en såkalt
skogsbilvei, som i etterkant fikk
tilgivelse og tillatelse av skogbrukssjefen. Grunneierne fortsatte
deretter sine ulovlige byggearbeider og fullførte en bru og en ny
kjørevei til den nedlagte garden
Åsen. Administrasjonen i Strand

har selvsagt helt rett i at tiltakene
er ulovlige og krever dem fjernet.
Men politikerne mener nåde må
gå før rett. Vedtaket er påklaget av
Naturvernforbundet.
Brua over Døvikånå innsnevrer
bekkeløpet og medfører betydelig rasfare ved flom. Etter Naturvernforbundets oppfatning må
brua være konsesjonspliktig etter

vannressursloven, men det synet
deler ikke NVE. NVE mener brua
ikke skader almenne interesser og
er derfor ikke konsesjonspliktig.
Det vises i den sammenheng til
alle veiene som har rasert naturen
i området. Hadde ikke de ulovlige
veiene vært bygd, ville altså brua
vært konsesjonspliktig. Hvilken
logikk!

Mer trafikk og tap av natur på Tasta
Naturvernforbundet er opptatt
av at de mange store samferdselsprosjektene i fylket må koordineres bedre og bidra til en mer
bærekraftig utvikling for regionen
og landet ellers.
Forbundet er derfor skeptisk til
enkeltstående veiprosjekter som
primært øker kapasiteten for personbiltrafikk på bekostning av
kollektivtransport. Vi frykter at en
utvidelse av E39 mellom Tasta og

sentrum som i hovedsak medfører
økt kapasitet for lokal personbiltrafikk, er et feilgrep i forhold til
overordnede målsetninger om økt
satsning på kollektivtransport, og
at dette på sikt kan svekke grunnlaget for bybanetrasé ut til Tasta.
I en høringsuttalelse presiserer
forbundet at veianleggene må
gjennomføres på en slik måte at
det ikke medfører inngrep i verdifulle natur- og kulturmiljøer og

uten tap av biologisk mangfold. Et
stort veiprosjekt som E39 vil nødvendigvis få stort fokus i media og
i den offentlige debatt. Prosjektet
finansieres primært gjennom statlige midler. Naturvernforbundet
er derfor spesielt opptatt at prosjektet etterlever de overordnede
føringer om bærekraftig utvikling og vil derfor følge prosjektet
nøye.

fortsettelse fra side 1

Tirsdag 10.juni:

20,- barn, familie kr 100,-.

Søndag 1.juni:

Sjøfuglsafari i Stavanger

Arr: Miljøagentene, Naturvernforbundet og Stavanger Friluftssenter

Busstur tilvvåtmarker og andre truede
naturtyper på Jæren. Ta med kikkert!
Påmelding.
Arr: Naturvernforbundet.

Naturloser: Vegard A. Larsen og
Erik Thoring. Kr. 50,- voksne,

Natur og Ungdom i Rogaland mener
det må bygges ut langt mer vindkraft
i fylket. Sammen med konsulentselskapet Zero har NU skrevet til
Miljøverndepartementet og bedt
om at fylkesdelplanen for vindkraft
i Rogaland blir sendt i retur. Planen
som ble vedtatt i fjor høst av et
enstemmig fylkesting, stikker kjepper i hjulene for vindkraftindustrien,
og det misliker Naturvernforbundets
ungdomsorganisasjon. De øvrige
miljø- og friluftsorganisasjonene i
Rogaland mener fylkesdelplanen går
for langt, men er likevel tilfreds med
fylkestingets vedtak.
Ved utgangen av februar 2008 var det
konsesjonsøkt 16 vindkraftanlegg og
ni anlegg er forhåndsmeldt i Rogaland. To anlegg, Tysvær og Høg-Jæren, har fått konsesjon, men er ikke
bygd. NVE har meldt at ingen konsesjonssøkte anlegg i Rogaland vil bli
behandlet før tidligst i 2009.

Hå avliver
rødliste-arter

De ni politikerne i utvalg for tekniske saker og næring (møte 26
februar i år) mener myra er beite,
og ser ingen verneverdier som er
viktigere enn fulldyrka jord. Rådmannens forslag om et kompromiss; nydyrke 20 dekar og verne 30
dekar, fikk null stemmer. Dermed
går Naturvernforbundets klage
videre til endelig behandling i fylkeslandbruksstyret i Rogaland. Det
er fortsatt håp for myra på Vigre.

Vårens turprogram
Måkesafari i Stavangers nære
skjærgård. Avgang fra Hommersåk
kl. 17, fra Skagenkaien kl. 18 og
retur samme sted ca kl. 20.

NU misfornøyd

Det gjorde overhodet ikke inntrykk på Hå-politikerne at nydyrking av ei rikmyr ved Vigre i Hå
kommune vil ta livet av minst
fire rødlista plantearter. Det spilte
heller ingen rolle for politikerne at
den omtalte myra har nasjonal verneverdi. At bonden startet nydyrkinga før søknaden om dette var
behandlet var derimot helt greit.

Det unike kulturlandskapet ved Lierdal kan bli berørt av utvidet E 39 ved Tasta.

Busstur på Jæren
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Søndag 29.juni:
Kulturvandring Talgje

Riskafjordtur til Talgje i Finnøy.
Arr: STF og Finnøy kommune

Taper vi kampen
for villaksen?
Bestandene av villaks og sjøaure går
tilbake og mange spør seg om vi er
i ferd med å tape kampen. Norges
Jeger- og fiskerforbund, Rogaland
gjør spørsmålet til tema på en stor
konferanse 28. og 29. mars. Konferansen blir holdt på Quality Airport Hotel på Sola. Programmet
finne du på vårt nettsted.

4

Ny runde i
lagmannsretten
Høgsteretts kjæremålsutval har
oppheva rettsavgjerda i Gulating
lagmannsrett.
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Landet med verdens

Grunneigarane tapte saka i tingretten
og fekk ho avvist i lagmannsretten,
men får no ein ny sjanse til å realitetsbehandla saka i lagmannsretten.
Det sentrale spørsmålet har vore om
ankepartane(grunneigarane) åleine
har rettsleg interesse i å få overprøvd
dommen i tingretten.
Det aktuelle søksmålet gjeld rettskrafta av forvaltningsvedtaket som
blei gjort i møte i fylkeslandbruksstyret 2. september 2004. Høgsterett
har slått fast at grunneigarane har
slik rettsleg interesse i å få overprøvd
saka i tingretten. I tillegg dreg også
Høgsterett Staten inn att i saka, som
ankemotpart for grunneigarane.
Sjølv om Staten tidlegare har akseptert dommen i tingretten, blir den
no tvungen til å bli med på ein full
runde i lagmannsretten.
Saka har bakgrunn i ein søknad
frå dei åtte grunneigarane om byggjeløyve til opprusting og nybygging
av til saman nærare 3 km bilveg som
landbruksveg i Tjelmen-området og
opp mot fjellet. Sauda kommune
gav byggjeløyve i medhald av ”Forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.”
Dette vedtaket blei klaga inn for
Rogaland fylkeslandbruksstyre av
ein hytteeigar og Naturvernforbundet i Rogaland.
Etter fleire rundar i Landbruks- og
matdepartementet og Miljøverndepartementet enda saka med at fylkeslandbruksstyret sitt ja til bygging
blei ståande. Det blei deretter reist
søksmål mot Staten og grunneigarane for å få kjent vedtaket i fylkeslandbruksstyret ugyldig. Søksmålet
vann fram i tingretten. Anken frå
grunneigarane blei avvist i lagmannsretten. Høgsteretts kjæremålsutval
gir no grunneigarane medhald i at
dei har rett til å få overprøvd saka i
lagmannsretten.

Lyden er ubeskrivelig når flere tusen kvitkinngjess går på vingene samtidig. 30 000 gjess fra Svalbard overvintrer ved Caerlaver
Dette er bildet som ville gitt en jærbonde søvnløse netter:
Tusen på tusen av store, feite og glupske kvitkinngjess i en
eneste gigantisk flokk. Men det er ikke Jæren. Det er i et landskap som likner på det jærske, ved Caerlaverock lengst sørvest i Skottland.

Kvitkinngjessene er norske nok. De
tilbringer nesten halve livet med å
fø opp ungene sine på Svalbard.
Så overlever de vinteren på vintergrønne jordvidder i Skottland.

(Kilde: www.fmro.no)

Frå lagmannsrettens befaring i 2007.

Kunstige innsjøer er anlagt der hvor det tidligere var en tørr jordbruksslette. Midt i mellom er det anlagt en tursti hvor
pluikum kan titte på fuglene fra små observasjonshytter.
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beste fuglevenner
for å fø gjessene. Ellere rettere sagt
betale erstatninger til bøndene
som får reduserte avlinger.
Turistmagneter

Gjessene har også en betydelig inntektsside. Det har seg nemlig slik
at Storbrittania har verdens mest
fugleinteresserte befolkning. Følgelig flokker fuglevennene seg til
fugleparadiset utenfor Dumfries.
Ikke bare for å se de norske kvitkinngjessene, men også 100 000
andre våtmarksfugler som holder
til i regionen. Langs en strekning
på 15 mil ligger det 12 tildels
store naturreservater. Mange er
tilrettelagt med egne besøksentra,
overnattingsmuligheter, utkikkstårn, observasjonshytter og turveier.

rock i sør-vest Skottland.
Hele Svalbard-bestanden på rundt
30 000 individer har bestemt seg
for at dette er et godt sted å være
fra oktober til april/mai. Skottene
betaler 30 milllioner kroner i året

I Caerlaverock der våre gjess for
det meste holder til, har den private organisasjonen The Wildfowl
& Wetlands Trust , kjøpt inn nær
6000 dekar landjord som inngår i
reservatet. En vesentlig del av hensikten er å skjøtte området til det
beste for fuglene. Derfor er noe av
arealet satt under vann, mens andre
deler blir beitet av husdyr som er
tilpasset verneformålet. Arbeidet i
reservatet blir gjort av en fast stab
på 20 personer, i tillegg kommer
et stort antall frivillige.
13 000 frivillige

Bare to mil fra vest for Caerlaverock driver verdens største fuglevernorganisasjon, Royal Society

for the Protection of Birds (RSPB)
et av sine 190 reservater i Storbrittania. Mersehead er en stor jordbruksslette som grenser til sjøen
og oppskriften her er som i naboreservatet: Målrettet tilrettelegging for fugl og mennesker, Flere
grunne kunstige innsjøer sørger
for et yrende fugleliv hele året.
RSPB har en million medlemmer,
313 ansatte og 13 000 frivillige
som hvert år bidrar med arbeidsinnsats verdt 35 milllioner kroner.
1,6 prosent av befolkningen i Storbrittania er medlem av RSPB. Til
sammenlikning er 0,4 prosent av
det norske folk medlem i Naturvernforbundet.
Norge er sinke

Det er selvsagt urettferdig å sammenlikne Storbrittania, med sine
60 millioner innbyggere, med lille
Norge. Forskjellene i holdning til
og praktisering av begrepet naturforvaltning er likevel dramatisk
store. Etter å ha besøkt en promille av Storbrittanias mer enn
4000 naturreservater og nasjonalparker, er ingen ting i nærheten av
hva vi har hjemme. Det nærmeste
vi kommer er Jærstrendene som
tross alt har et friluftshus på Orre
og snart et besøkssenter på Kvadsheim fyr. Men ingenting er tilrettelagt for å gi publikum tett på
opplevelser av fugl. Ei heller blir
det drevet en aktiv og målrettet
forvaltning av Jærstrendene eller
av våtmarksreservatene på Jæren

Fra observasjonshytta i Mersehead
reservat kan fugelelskere komme tett
inn på ender, gjess og vadere.
for å øke og utvikle det biologiske
mangfoldet.
Tenk om vi kunne fått tilbake
én av de mange innsjøene som
ble tørrlagt og dyrket på Jæren
for 100 år siden. For eksempel
Skasvatnet som strakte seg fra
Grudavatnet og flere kilometer
nordover til Soma i Sandnes. Det
skal ha hatt et fabelaktig fugleliv,
og erfaringene fra Storbrittania
viser at mye av gammel storhet
kan gjenreises. Kanskje pumpene
i Skas-Heigre kanalen blir stanset
en vakker dag..?
Tekst og foto: Erik Thoring

Mange norske viper tilbringer
vinteren i Storbrittania.

Stans småkraftutbygging før det er for seint
Mange fylker vil de neste årene vurdere hvilke vassdrag som bør vernes
mot den eksplosive utbyggingen
av småkraftverk, gjennom såkalte
fylkesdelplaner. Men i mellomtiden ligger det an til at mange av de
samme elvene blir bygget ut.
I rapporten ”Små kraftverk - store
utfordringer?” som Naturvernforbundet Hordaland overrakte
Olje- og energidepartementet
(OED) i februar blir de dramatiske konsekvensene for naturen
og det biologiske mangfoldet
dokumentert. Hamrabø mikrokraftverk i det vernede vassdraget,
Hamrabøåno i Suldal kommune

er en av to utbygginger som blir
grundig analysert i rapporten.

forbundet har derfor utformet en
rekke krav til ministeren:

I rapporten advarer Naturvernforbundet sterkt mot dagens ukritiske
utbygging av småkraftverk. Det er
ikke riktig at kraftverkene er entydig miljøvennlig fordi det ikke
medfører klimagassutslipp. Småkraft er en direkte trussel mot én
spesifikk naturtype og artsmangfoldet knyttet til denne, slår Naturvernforbundet fast i rapporten.
OED må utvikle nye retningslinjer og regelverk for å sikre de store
naturverdiene som er knyttet til vår
vassdragsnatur. Funnene i rapporten er dramatiske, og Naturvern-

- Hensynet til sjeldne og truede
arter må i seg selv kunne avgjøre
om utbygging kan gjennomføres og vernede områder må
forbli vernet.
- Det må innføres sesongavhengig minstevannsføring avhengig av behovene til den eller de
artene som trenger mest vann.
- Det må foretas en biologisk
registrering av området og artsmangfoldet når inngrep planlegges. Områder med registrert
høye naturverdier må spares.

- Før alle fylker har fått på plass.
fylkesdelplaner for små vannkraftverk, må det bli slutt på at
søknadene hos NVE behandles
som enkeltinngrep, ikke minst
når det dreier seg om flere
utbygginger i samme område.
Summen av skadevirkningene
er da ofte svært store.
Naturvernforbundet har bedt oljeog energiministeren om å sette et
moratorium for videre småkraftkonsesjoner inntil det foreligger fylkesdelplaner for småkraftutbygging.

ConocoPhillips er et internasjonalt integrert energiselskap
med aktivitet i over 30 land. Hovedkontoret ligger i
Houston, USA. Selskapet har samordnet virksomheten
i Norge og Storbritannia, og aktivitetene i Nordsjøen
ledes fra selskapets europeiske hovedkontor i Tananger,
utenfor Stavanger. ConocoPhillips er største utenlandske
operatør på norsk sokkel. Selskapet står bak driften av
Ekofisk-området og har attraktive eierandeler i blant
annet Heidrun, Troll, Statfjord, Visund, Oseberg, Alvheim
og Grane.

Den lille røde
I Sandnes kommune får alle husstander utdelt
en rød beholder (30 l)
Denne brukes til farlig avfall som maling, lakk, olje,
plantevernmidler, white spirit o.l.
Kan også benyttes til EE-avfall - elektriske og elektroniske produkter, som hårfønere, mobiltelefoner,
sparepærer, batterier o.l.
Beholderen tømmes 2 ganger i året.
Tømmekalenderen finner du på: www.sandnes.kommune.no

Spør eller
gi oss tips om
renovasjon!

VÅRT FELLESKJØP!

www.shell.no

OUR NEW

CHAPTERS

:

I over 40 år har vi skrevet viktige deler av norsk oljehistorie. Vi vet at Norge
blir spennende også i framtiden! TOTAL vil være en sentral aktør når morgendagens
utfordringer skal løses. Vi skal skape verdi i alt vi gjør – for det norske samfunn,
for TOTAL-gruppen og for våre ansatte.
Total E&P Norge AS er en av de aller største aktører på norsk sokkel og en viktig
del av TOTAL-gruppen, verdens fjerde største olje- og gasselskap, med virksomhet
i 130 land. www.total.no

Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Bitmap/Dag Myrestrand

Er Norge
fremdeles
mulighetenes
land?
Selvfølgelig!

FOTO ALLE BILDER: ERIK THORING

FOTO ALLE BILDER: ERIK THORING
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Nå kan du støtte naturvernNå
kan du
støtte naturvernarbeidet
i Rogaland!
arbeidet i Rogaland!
Rygjavern - 1 / 2008

Kjære medlem i Rogaland!
Hva har Bellona, Norges Miljøvernforbund, WWF og Fremtiden i våre hender til felles?
De
er ikke
i Rogaland!
Vi er her hver dag. Med våre 1100 medlemmer i 26 kommuner.
Kjære
medlem
i Rogaland!
Med
flereBellona,
lokallagNorges
og eget
kontor i Stavanger.
Hva har
Miljøvernforbund,
WWF og Fremtiden i våre hender til felles?
De er ikke i Rogaland! Vi er her hver dag. Med våre 1100 medlemmer i 26 kommuner.
IMed
år erflere
det lokallag
80 år siden
Naturvernforbundet
i Rogaland ble stiftet. I alle disse årene har vi slåss
og eget
kontor i Stavanger.
for naturen i vårt vakre fylke, fra Jærstrendene til Ryfylkeheiene. Uten vår innsats er det ikke
sikkert
at Frafjordheiene
med Månafossen hadde
værtble
vernet,
eller
at Bjerkreimsvassdraget
får
I år er det
80 år siden Naturvernforbundet
i Rogaland
stiftet.
I alle
disse årene har vi slåss
renne
fritt fra
fjellvakre
til hav.
Og vifrahar
ikke tenkt åtil
trekke
inn årene. Uten
Det frivillige,
lokale
arbeidet
for naturen
i vårt
fylke,
Jærstrendene
Ryfylkeheiene.
vår innsats
er det
ikke
for
natur
miljø i Rogaland
viktigere enn
noen
gang.
sikkert
at og
Frafjordheiene
med er
Månafossen
hadde
vært
vernet, eller at Bjerkreimsvassdraget får
renne fritt fra fjell til hav. Og vi har ikke tenkt å trekke inn årene. Det frivillige, lokale arbeidet
Ca.
20 prosent
av din
medlemskontingent
går noen
til fylkeslaget
og lokallagene i Rogaland.
for natur
og miljø
i Rogaland
er viktigere enn
gang.
Vi må altså skaffe det aller meste av pengene til drift, aktiviteter og prosjekter fra offentlige
myndigheter
Det er ikke alltid
Hvis vi og
ikkelokallagene
klarer å finansiere
aktivitetene
Ca. 20 prosentogavnæringsliv.
din medlemskontingent
gårlike
til lett.
fylkeslaget
i Rogaland.
våre,
detskaffe
kort og
naturvern
Vi måblir
altså
detgodt
allermindre
meste av
pengenei Rogaland!
til drift, aktiviteter og prosjekter fra offentlige
myndigheter og næringsliv. Det er ikke alltid like lett. Hvis vi ikke klarer å finansiere aktivitetene
Naturvernforbundet
Rogaland
ingen rike
onkler og tanter som støtter arbeidet vårt –
våre, blir det kort og igodt
mindrehar
naturvern
i Rogaland!
men vi håper vi har deg! Vi ber deg avse noe små kroner til vårt lokale arbeid, og vi lover
vi
skal jobbe knallhardt
for å ta vare
natur
miljø og
i Rogaland!
Naturvernforbundet
i Rogaland
har på
ingen
rikeogonkler
tanter som støtter arbeidet vårt –
men vi håper vi har deg! Vi ber deg avse noe små kroner til vårt lokale arbeid, og vi lover
vi skal jobbe knallhardt for å ta vare på natur og miljø i Rogaland!
JA TAKK – jeg vil støtte det lokale naturvernarbeidet som fast giver
JA TAKK – jeg vil støtte det lokale naturvernarbeidet
som fast giver
Fødselsdato:

Navn:
Adresse:
Navn:
Tlf:
Adresse:

E-post:

Postnr:

Poststed:
Fødselsdato:

Postnr:

Poststed:

Tlf:
E-post:
Jeg betaler min gave til Naturvernforbundet i Rogaland via
AvtaleGiro.Trekk min konto hver måned, beløp per trekk:
�
kr �min
100gave
kr til
� Naturvernforbundet
200 kr � annet beløp
________kr
Jeg50betaler
i Rogaland
via
AvtaleGiro.Trekk min konto hver måned, beløp per trekk:
�Belast
50 kr mitt
� 100
kr � 200 kr � annet beløp ________kr
kontonummer:

Finansavtaleloven krever at man setter en øvre ramme
for trekk, og vi har satt den til kr 500 per trekk. Dette for
å ta høyde for framtidige endringer i betalingsavtalen.
Finansavtaleloven
krever
at man setter en øvre ramme
Angi
evt annet beløp
_________kr
for trekk, og vi har satt den til kr 500 per trekk. Dette for
å ta høyde for framtidige endringer i betalingsavtalen.
Jeg ønsker ikke å motta varsel i
Angi evt annet beløp �_________kr
forkant av betaling.
� Jeg ønsker ikke å motta varsel i
forkant av betaling.

Belast mitt kontonummer:

Jeg ønsker skattefradrag for gaver mellom 500-12 000 kr/år og
oppgir personnummer for rapportering til Skattedirektoratet:
Jeg ønsker skattefradrag for gaver mellom 500-12 000 kr/år og
oppgir personnummer for rapportering til Skattedirektoratet:

_______/_______ 200___

_______________________________________

dato

underskrift

_______/_______ 200___

_______________________________________

dato
KID (Fylles ut av
NNV)
KID (Fylles ut av NNV)

underskrift

Naturvernforbundet i Rogalands
bankkonto er 3201 41 63327.
Send kupongen i vedlagte konvolutt.
Naturvernforbundet i betaler
Rogalands
Naturvernforbundet
portoen.
bankkonto er 3201 41 63327.
Send kupongen i vedlagte konvolutt.
Naturvernforbundet betaler portoen.

