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Milliongave til Naturvernforbundet

Til kamp mot miljøskadelig oppdrett

Naturvernforbundet i Rogaland 
skal bygge nytt og moderne natur-
senter ved Mosvatnet. Her skal vi 

drive formidling og inspirere barn 
og voksne til å bli glad i og ta vare 
på naturen. Det er Inge Steens-

lands stiftelse som finansierer byg-
get, og det vil forhåpentligvis stå 
ferdig i 2016. 

Side 5

Lakseoppdrett gjør i dag stor skade 
på rogalandsfjordene. Det skjer 
samtidig som regjeringen ser for 
seg en kraftig vekst i næringen. Nå 
tar Naturvernforbundet kampen 
for å få til en mer miljøvennlig 
næring.

 
Side 6 og 7

Slik blir det nye natursenteret seende ut. «Gamle Mostun» til venstre. Illustrasjon: Bark Arkitekter.

Lakselus, både på sjøørret og laks, 
er et stort problem i Rogaland. 

(Foto: John Øystein Berg)

La humla suse!

Derfor er det så viktig å redde 

humlene. 

Side 10 og 11 

Ryggmyra kan bli reddet 

Ryggmyra er Nord-Jærens 

største intakte kystmyr. Det 

var planer om å gjøre den om 

til industriavfallsplass, men nå 

kan den likevel bli reddet. 

Side 4

Takket dugnadsgjengen 

Hubroen kan puste lettet ut; 

det blir ingen vindturbiner i 

Nevlandsheia.
Side 3

Elever på ryddetokt

Norsk natur invaderes av 

fremmede arter. Vi har satt 

barn i sving for å rydde. 

Side 2
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Kontoret er vanligvis bemannet mellom 
kl. 09 og kl. 16 alle dager.  
Org.nr.: 971 339 993 
Besøksadresse: Mostun, Henrik Ibsens-
gate 59
Postadresse: Pb. 441, 4002 Stavanger
Telefon: 51 52 88 11 
E-post: rogaland@naturvern.no
Hjemmeside: 
www.naturvern.no/rogaland
Bankgiro: 3201.41.37571
Daglig leder: Håkon Fossmark 
tlf. 905 52 579
Styreleder: Hallgeir Langeland  
tlf: 930 63 633
Lokallag og kontakter: 
Strand: Egil Tjensvold 
tlf. 51 74 75 20
Dalane: Eirin Hivand Haneberg 
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: 175;- (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

Kampanjemedarbeider Nord-Jæren: 
Cathrine Tellnes. Tlf. 977 94 816

Besøksadresse: Mostun natursenter

E-post: cathrine.tellnes@naturvernfor-
bundet.no

Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 59, 
Postadresse: Postboks 441, Sentrum, 
4002 Stavanger

Naturveileder:  
Tlf: 977 12 253/51 52 88 11 
E-post: post@mostun.no 
Hjemmeside: www.mostun.no

Mostun natursenter har søndagsåpent 
fra kl. 12 til 15.
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FUGLEGLEDE

Unge og ivrige fuglevenner 
Barna i Havhesten barnehage 
i Stavanger er over gjennom-
snittet interesserte i fugl.

I Havhesten barnehage på Ul-
landhaug er en fugl ikke bare en 
fugl. Barna lærer tidlig at det fin-
nes fugler som heter både blåmeis, 
kjøttmeis, rødstrupe, dompap og 
gråspurv. Barnehagen har også sine 
egne foringsstasjoner hvor barna 
kan følge med på og lære både navn 
og vaner til de forskjellige fuglene 
som kommer på besøk gjennom 
vinteren.

Tidligere i år inviterte Na-
turvernforbundet i Rogaland de 
største barna i Havhesten på fu-
glekassesnekring, hvor hvert barn 
fikk utdelt sitt eget byggesett. Etter 
noen timer intens snekring, kunne 
barna stolt ta med seg hver sin 
Naturvernforbundet-fuglekasse til 

å henge opp enten i hagen eller 
på hytta. En stor takk til barna i 
Havhesten for god snekring, og en 

takk også til Hennig Olsen Is som 
sponset fuglekassene.

Blåmeis flyttet inn i fuglekassen vår
I vår sendte Naturvernforbun-
det direkte video fra vår egen 
fuglekasse. Her kunne vi følge 
med døgnet rundt da flere 
nydelige blåmeisunger vokse 
seg store.

Det tok ikke lang tid fra vi plasserte 
ut en fuglekasse med web kamera 
til fuglene fattet interesse for den. 
Først flyttet et kjøttmeispar inn i 
kassen og begynte å bygge rede, 
men plutselig en dag var de borte. 
Kun et døgn senere hadde et blå-
meispar overtatt kassen.

Blåmeisene fortsatte å bygge på 
redet som kjøttmeisene hadde star-
tet på, og ti dager senere, i midten 
av mai, hadde hunnen lagt flere egg 
i redet – minst åtte.

Etter to ukers ruging ble eg-
gene endelig klekket, og begiven-
heten ble naturligvis sendt direkte 

på Naturvernforbundets nett- og 
Face booksider. 

Et par uker etter det igjen, i slut-
ten av juni, var meisene store nok 
til å ta seg ut i den store verden på 
egenhånd.

Vi vil sette opp en ny fuglekasse 

med direktesendt video også neste 
år. Rogaland Fylkeskommune har 
støttet dette formidlingsprosjek-
tet. Fuglekassen ble hengt opp like 
utenfor kontoret vårt på Mostun 
natursenter.

Resultatet etter noen timers snek-
ring. 

Her er blåmeisene bare noen dager gamle.

Konsentrert snekring av fuglekasser av barna i Havhesten barnehage. (Foto: 
Erlend Berne)
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Ministeren takket dugnadsgjengen på Marøy

Da miljøminister Tine Sund-
toft skulle slippe en nasjonal 
nyhet om hvordan kystlynghei 
nå skal vernes, valgte hun å 
gjøre det på «Naturvernfor-
bundets øy», Marøy. Hun tak-
ket samtidig dugnadsgjengen 
for det fantastiske arbeidet 
som har blitt lagt ned på øya.

Kystlynghei er en sterkt trua na-
turtype og kan bli borte i løpet 
av de neste 50 årene. Derfor har 
regjeringen nå bestemt at det skal 
gjøres en ekstra innsats for å hindre 
at naturtypen går tapt.

Nyheten ble gjort kjent av kli-
ma- og miljøminister Tine Sund-
toft da hun besøkte Store Marøy 
før sommeren. Like etter bestemte 
Kongen i statsråd at kystlynghei får 
status som utvalgt naturtype. Det 
betyr at kommunene skal ta sær-
skilte hensyn til bevaringsverdig 
kystlynghei, og at staten skal bruke 
ekstra kroner til bønder som øn-
sker å gjenoppta beiting i de mest 
prioriterte kystlyngheiene. 

 – En uerstattelig del av det nor-
ske naturlandskapet kan gå tapt. 

Kystlyngheia får derfor et stempel 
som sier at den er viktigere enn 
annen natur, sier klima- og miljø-
minister Tine Sundtoft (H).

Taket dugnadsgjengen
I flere år har frivillige fra Natur-
vernforbundet i Rogaland og gode 
samarbeidspartnere lagt ned et 
enormt dugnadsarbeid for å rydde 
Marøy og gjenopprette deler av det 
gamle kulturlandskapet på øya, 
som blant annet innebefatter kyst-
lynghei. Klima- og miljøministe-
ren var imponert over innsatsen, og 

ba om at en stor tak ble viderefor-
midlet til alle som har bidratt. Før 
Naturvernforbundet i Rogaland 
startet dugnadsjobben i 1999, var 
øya gjengrodd av busker og kratt.

Med på turen fulgte til Marøy 
fulgte også en stor delegasjon fra 
Miljøverndepartementet, fylkes-
miljøvernsjefen, varaordfører i 
Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, og 
flere medier. 

Liten del igjen
Naturvernforbundet i Rogaland 
mener avgjørelsen om å gjøre kyst-

lynghei til en utvalgt naturtype er 
både riktig og viktig. Det er bare en 
tidel igjen av mengden kystlynghei 
vi hadde for 100–150 år siden, og 
derfor er det ekstra viktig å ta vare 
på det som er igjen.

Kystlyngheier er flere tusen år 
gamle kulturlandskap, skapt av 
brenning, beiting og slått. I Europa 
kan kystlyngheiene følges langs en 
3 600 km lang strekning fra Portu-
gal i sør til Lofoten i nord. Vegeta-
sjonen er dominert av dvergbusker 
– særlig røsslyng.

I Rogaland er kystlyngheiene 
kartlagt, og de har blitt delt inn i 
tre kategorier: A, svært viktige; B, 
viktige; og C, lokalt viktige. Blant 
A-områdene i Rogaland er søndre 
Eigerøy i Eigersund kommune. 
Høsten 2012 arrangerte Natur-
vernforbundet fagtur til Eigerøy 
der bonde Jan Sæstad driver med 
aktiv beiting og skjøtsel. Andre 
såkalte «stjerneområder» i Roga-
land er Laksesvelafjellet – Ogna og 
Ognadalen-Hellvik i Eigersund og 
Bjerkreim, heia mellom Hodnefjell 
og Bø på Rennesøy og søndre deler 
av Karmøy.

Erik Thoring viser bilder fra hvordan øya så ut før ryddingen. (Foto: Marianne 
Gjørv/Klima- og miljødepartementet)

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, til høyre, og varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe følger med når Erik Thoring fra Naturvernforbundet i Rogaland 
forteller om dugnadsgjengens rydding og skjøtsel av øya gjennom 15 år. (Foto: Marianne Gjørv/Klima- og miljødepartementet)
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Ryggmyra kan bli reddet
Ryggmyra i Randaberg er den 
største gjenværende, intakte 
kystmyra på Nord-Jæren. Det 
har vært ønske om å gjøre 
myra om til et massedeponi, 
men nå kan disse planene bli 
stoppet.

Ryggmyra er en godt bevart hem-
melighet der den ligger i «bakgår-
den» til et forretningsområde ved 
Randabergveien og omgitt av jord-
bruksområder. Ingen andre steder 
på Nord-Jæren finnes det en så stor 
og flott myr. 

Selv om myra er under gjengro-
ing av lauvtrær og «gjenglemte» 
juletrær, er det store åpne arealer 
dominert av blokkebær, torvmyr-
ull, duskmyrull, flaskestarr, krek-
ling, tyttebær og flere lyngarter. 
Lengst øst i området er det rester 
av en dam. 

I det siste har myras framtid 

vært en het diskusjon i Randaberg: 
Entreprenør Stangeland ønsker å 
ødelegge den verdifulle myra ved 
å dumpe masser fra utgravingspro-

sjekter der, men Naturvernforbun-
det, Norsk ornitologisk Forening 
og flere politikere har lenge kjem-
pet mot.

I slutten av september deltok 
Naturvernforbundet i Rogaland på 
en befaring på myra, sammen med 
blant andre den nye randabergord-
føreren Kristine Enger(A) og poli-
tikere fra kommunalplanutvalg og 
formannskap. Alle viste forståelse 
og så behovet for vern av myra, og 
Naturvernforbundet håper og tror 
at myra nå blir reddet. 

Med en god reguleringsplan, 
skjøtselsplan og tiltak vil myra være 
til stor verdi både for regionens be-
folkning, men også fugler og dyr. 
Hvor ellers på Nord-Jæren kan 
man oppleve et sted der myrulla 
blomstrer i et gedigent duvende 
teppe? Myra vil også bli mer at-
traktiv for bakkehekkende fugler 
når den blir som den en gang var 
– åpen og fri for trær. 

Ryggmyra er antagelig det eneste stedet på Nord-Jæren du kan se en stor 
eng med torvmyrull. 

Nok en populær Marøy-sommer
Også i år har Naturvernfor-
bundet i Rogaland fraktet 
fornøyde badegjester ut til 
Marøy. Det var mye godt 
sommervær, i hvert fall til 
Stavanger å være, og i alt 328 
gjester var med ut til øyen.

Mange blir med til Marøy for å 
bade og nyte fin kystnatur, men i 
tillegg tilbys alle deltakere guidet 
fottur på øya. Over 50 prosent av 
gjestene ble med på turene, der det 
gis en innføring i øyas rike natur- 
og kulturhistorie. Tilbudet har 
vært åpent for distriktets befolk-
ning siden 2008. Og det er ikke 
bare nordmenn som setter pris på 
tilbudet. I år var det med personer 
fra Portugal, Tyskland, Sverige, 
Danmark, Russland, Syria, Soma-
lia, Eritrea, Afghanistan, Turkme-
nistan, og Saudi Arabia.

Nytt av året er en digital natur-
sti som naturvernforbundet i Roga-
land har satt opp. Det er syv poster 
med QR-koder på øya, hvor besø-
kende kan skanne kodene og få opp 
informasjon på smarttelefonen. 
Hver post har unik kulturhistorisk 
informasjon og informasjon om et 
utvalg plante- og fuglearter som 
finnes ved den gjeldende posten. 

Hovedpoenget med denne 
løsningen å få Marøybrukerne til 
å ta hele øya i bruk og å ha ett 
unikt websted der den viktigste 
informasjonen om Store Marøy 
er tilgjengelig på PC, nettbrett og 
smarttelefon. Du kan se innholdet 
på www.storemaroy.no. 

Takk til Stavanger kommune, 
Rogaland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland som 
har bidratt til Marøyprosjektet i år.

Møter ministeren om Siragrunnen
I forrige utgave av Rygjavern 
kunne vi fortelle en gladnyhet: Si-
ragrunnen, et av Norges viktigste 
områder for fugletrekk, blir ikke 
ødelagt av vindturbiner. Det var 
Norges vassdrags- og energidi-
rektorat som avslo søknaden om 
å bygge 180 meter høye vindtur-
biner på fylkesgrensne mellom 
Roga land og Vest-Agder.

Nå har imidlertid utbygger 
Havgul klaget på NVEs avslag. 
Det betyr at det er olje- og ener-
giminister Tord Lien (Frp) som 
skal avgjøre saken. I oktober har 
Natur vern forbundet avtalt møte 
med ministeren for å fortelle 
hvorfor det er så viktig å spare 
Siragrunnen for vindturbiner, og 
Naturvernforbundet i Rogaland 
drar til Oslo for å bli med på dette 
viktige møtet.

Hvorfor er det så viktig å spare 
Siragrunnen for vindturbiner? Jo, 
fordi Siragrunnen er trekkfugle-
nes E39. I ti av årets tolv måneder 
passerer hundretusener av fugler i 
en smal korridor rett gjennom de 
planlagte turbinene. Kollisjonene 
vil bli mange. Fuglene flyr til og fra 
Grønland, Svalbard, Nord-Norge, 
Nord-Sverige,  Nord-Finland, 
nord vest i Russland og hele 
norske kysten.

Mange av fuglene som ram-
mes er rødlistede og truede arter 
som vi har ansvar for å ta vare på. 
Ringgåsa, for eksempel, er verdens 
minste gåsebestand med mindre 
enn 10.000 individer igjen. 

Vindturbinene vil også få kon-
sekvenser for fiskeri og friluftsliv.

Da NVE avslo søknaden be-
grunnet de også avslaget med at det 
ville være dårlig økonomi i prosjek-
tet. Nå er det bare å håpe at også 
statsråd Tord Lien ser de mange 
gode grunnene for å ikke bygge 
vindturbiner på Siragrunnen.Guiding inngår som som et fast daglig tilbud til gjestene.

Naturvernforbundet i Rogaland 
møter olje- og energiminister Tord 
Lien i Oslo.
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Det er trangt på Mostun de travleste dagene. Nå skal det snart bli bedre 
plass. (Foto: Erlend Berne)

Naturvernforbundet bygger nytt natursenter

I samarbeid med Inge Steens-
lands stiftelse skal Naturvern-
forbundet i Rogaland bygge et 
nytt og moderne natursenter 
ved Mosvatnet i Stavanger. 
Her skal vi inspirere barn og 
unge til å bli glad i naturen.

Naturvernforbundet i Rogaland 
har i flere år jobbet med planer 
om å bygge et moderne natursen-
ter ved Mosvatnet i Stavanger. Nå 
kan senteret være like rundt hjør-
net, takket være økonomisk støtte 
fra Inge Steenslands stiftelse. Det 
planlagte natursenteret er så spen-
nende og en så god sak, mener sty-
ret i Inge Steenslands stiftelse, at de 
vil fullfinansiere bygget. Det betyr 
en støtte på mellom tre og fire mil-
lioner kroner.

Barn og unge
Det nye natursenteret skal spesielt 
henvende seg til barn og unge. Må-
let er å spre glede og interesse for 
naturen og inspirere barn og unge 
til å være ute i friluft, utforske na-
turen og bli kjent med og glad i 
det som lever der. Natursenteret vil 
bli et moderne formidlingslokale, 
hvor skoleklasser og barnehager 
skal kunne inviteres på besøk og 
bli med på våre egenutviklede un-
dervisningsopplegg om naturen i 
og rundt Mosvatnet.

I tillegg til undervisning for sko-
leklasser, er det også planer om å 
ha andre naturarrangementer i sen-
teret, både på dagtid og kveldstid. 
Det vil også bli lagt inn ressurser i 
å sette opp spennende utstillinger.

Naturvernforbundet leier i 
dag det gamle Mostun-bygget av 
Stavanger-kommune. Fra å være 
helt gjengrodd og stengt, har vi nå 
åpnet Mostun og hagen for dis-
triktets befolkning. Problemet er 
at dagens bygg er slitt og egner seg 
dårlig til det høye aktivitetsnivået 
vi har. Likevel har vi hatt besøk av 
1500 skolebarn på Mostun første 
halvdel i 2015, noe som viser hvor 
stort potensialet er for å drive na-
turformidling ved Mosvatnet.

Byggeskikkpris
Det nye bygget er tegnet av Bark 
Arkitekter, som tidligere har fått 
byggeskikkprisen i Stavanger. Det 
nye bygget skal blant annet ha et 
grønt tak som skal være godt synlig 
for turgåere rundt Mosvatnet. 

Det største hinderet for å rea-
lisere drømmen, har lenge vært 
finansieringen. Der dukket Inge 
Steenslands stiftelse svært beleilig 
opp, med styremedlem Kjell Ursin 
Smith som lokal representant.

 – Vi har sagt oss villige til å full-
finansiere et slikt bygg, både fordi 

formålet er midt i blinken for det 
stiftelsen gir bidrag til, og fordi vi 
her ser en mulighet til å markere 
Inge Steenslands navn i hjembyen 
Stavanger. I tillegg til alt dette var 
Inge Steensland selv en frilufts-
mann, sier Ursin Smith.

Det nye bygget blir hetende 
Inge Steenlands Hus.

Nasjonalt våtmarkssenter
Det nye senteret vil bli en del av Jæ-
ren våtmarkssenter, som er et auto-

risert nasjonalt våtmarkssenter og 
inkluderer Mostun og to satellitter 
på Orre og Kvassheim. Autorisa-
sjonen varer i utgangspunktet ut 
2016, men med det nye bygget på 
plass og stadig økende aktivitets-
nivå og kvalitet på undervisningen 
bør det være gode muligheter for at 
autorisasjonen blir forlenget. Det 
betyr blant annet at det fortsatt vil 
være en naturveileder ansatt.

Målet er at det nye bygget skal 
stå ferdig i 2016.

Det nye senteret, til høyre, skal ha grønt tak som er synlig fra alle kanter. Nybygget ligger der den gamle løa ved Mostun lå. Løa ble revet en gang på 1950-
tallet. (Tegning: Bark Arkitekter) 
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Oppdrettsnæringen har 
planer om stor vekst – også 
i Ryfylke. Til hvilken pris for 
miljøet? 

Regjeringen la i juni sin melding 
om fiskeoppdrett fram for Stortin-
get. Tittelen var: «Forutsigbar og 
miljømessig bærekraftig vekst i opp-
drett». Smatt litt på ordene. Dagens 
uløste problemer med lus, virus og 
forurensing er enorme. Likevel be-
buder regjeringen en forutsigbar 
vekst?! Om miljømessig bærekraft 
skal ivaretas, burde det vel like 
gjerne kunne bli snakk om en for-
utsigbar reduksjon i produksjonen? 

Jo, det kan du tro. 
Fiskeriminister Elisabeth Aspa-

ker vekker stadig oppsikt. Har en 
norsk minister noen gang så åpen-
lyst gjort seg til talsmann for sterke 
privatøkonomiske særinteresser? 
Aspaker snakker som om Norge er 
et oppdrettsselskap, og hun direk-
tør for reklameavdelingen. 

Selv Marine Harvest, som er 
verdens største oppdretter og har 
årlige milliardoverskudd, vil ikke 
være med på galskapen. I mars i år 

gikk selskapet ut – for andre gang 
– og tryglet myndighetene om et 
regelverk som gir større bærekraft. 

Men Aspaker hører alltid på 
bransjens høyest jodlende cow-
boyer.

I fjor deltok ministeren på et 
seminar der noen slang ut at opp-
drett muligens kunne seksdobles 

i omfang. «Seksdobling»! har mi-
nisteren gjentatt siden. For norsk 
laks skal fø verdens befolkning, sier 
hun, også som et ekko av bransjens 

kortreiste lobbyister. Verdens fat-
tige ville jo vært glade for litt soya 
på tallerkenen, i stedet for at den 
havner i norsk oppdrettslaks, som 
de aldri kommer til å se snurten av.

Bransje med enorm makt 
I et fungerende representativt 
demokrati skal de folkevalgte ar-

beide til det beste for helheten, 
og ikke handle på vegne av øko-
nomiske særinteresser. Er det slik 
i dagens Norge? Når Mattilsynet 
presser EU til å godta økning av 
gift verdier? Når giftstoffer fra 
oppdrett fjernes fra prioriterte 
miljølister (for eksempel kobber)? 
Når regler rundt sykdom endres 
etter hvert som problemene vok-
ser? Når oppdrettskriminalitet 
lønner seg, fordi bøter for lov-
brudd er mindre enn den økono-
miske gevinsten? 

Bransjen har ikke bare stor 
innflytelse over politikken og 
forvaltningen, men også over vi-
tenskapen. Fri forskning er en av 
grunnsøylene for vår vestlige de-
mokratiske samfunnsform. Under-
graves vitenskapens troverdighet er 
det høyst alvorlig. 

Én ting er at oppdrettsbran-
sjen bestiller forskningsrapporter, 
og offentliggjør alle positive funn 
mens de negative hemmelighol-

Dagens uløste problemer med lus, virus og forurensing er enorme, likevel vil regjeringen ha vekst i næringen. (Foto: Marine Harvest)

Alle mann til merdene!

I et fungerende representativt 
demokrati skal de folkevalgte 
arbeide til det beste for helheten, 
og ikke handle på vegne av 
økonomiske særinteresser.  
Er det slik i dagens Norge?

Morten Strøksnes
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Naturvernforbundet til kamp mot 
oppdrettsvekst
Det nye styret i Naturvernforbundet i Rogaland, ledet av tidligere 
stortingspolitiker Hallgeir Langeland, vil prioritere kampen for en 
mer bærekraftig og mindre ødeleggende lakseoppdrett som en av sine 
viktigste saker. Også det marine liv i Rogaland og ryfylkebasseget på-
virkes negativt av lakseindustrien, og Naturvernforbundet i Rogaland 
vil se nærmere på hvordan dette kan stoppes.
Også landsstyret til Naturvernforbundet sentralt har uttalt seg nega-
tivt mot dagens oppdrettsindustri og ber regjeringen stoppe ytterli-
gere vekst i produksjonen. Bakgrunnen for uttalelsen er at lakselus 
og rømt oppdrettsfisk er flere steder langs kysten en klar trussel mot 
sårbare bestander av sjøørret og villaks. – Økende resistens mot lak-
selusmidler og økende bruk av kjemikalier for å behandle mot lakselus 
viser med tydelighet at næringen ikke kan tillates en ytterligere vekst, 
uttaler landsstyret. 

des. Et annet problem er at alle, 
selv Havforskningsinstituttet, er 
avhengig av å tjene penger, og det 
er oppdretterne som sitter på dem. 
Et tredje er at bransjen stadig svar-
telister forskere som leverer «feil» 
resultat. 

Forskes på økt lønnsomhet
Næringen har i tillegg stor innfly-
telse over offentlig finansiert fors-
kning. For eksempel har vi betalt 
1,2 milliarder kroner via Norges 
forskningsråds Havbruk-program. 
I programkomiteene sitter opp-
drettsøkonomer og representanter 
for industrien. Det forskes nesten 
utelukkende på slikt som kan øke 
bransjens lønnsomhet.

Det er store kunnskapshull 
rundt oppdrett. Vi har tross alt 
bygget en fisk, og latt den overta 
fjordene. Vi produserer over 200 
kilo laks per nordmann. 50 mil-
lioner laks dør årlig i merdene. 
Problemene er godt synlige for alle. 

Men føre var-prinsippet er kastet 
over bord.

Hvilken effekt har for ek-
sempel 32 000 tonn hydrogen-
peroksid (lusegift) som i fjor ble 
tømt i våre fjorder? Er det en sam-
menheng mellom lusemidlene og 
massedød av reker/krill, rekord-
høye giftverdier i krabber eller 
at hummeren forsvinner? Har 
kystfiskerne rett når de sier torsk 
ikke gyter i oppdrettsfjorder, og 
at villfisken de fanger ikke lenger 
er egnet til menneskeføde? Hvor-
dan påvirker mange millioner 
tonn oppdrettskloakk bunnen av 
terskelfjorder? Hvor stor er faren 
for at laksens virussykdommer 
smitter villfisk? Og har de rett, 
havforskerne som hevder at sjø-
fuglene blir borte fordi maten 
deres (tobis, øyepål, lodde) blir 
oppdrettsfôr og er utsatt for kraf-
tig overfiske? 

Fuglene må vite. Vi har krav 
på ordentlige, vitenskapelige svar 

rundt slike spørsmål, før det gis en 
eneste ny oppdrettskonsesjon. 

Lus eneste problem?
Regjeringen vil innføre et tra-
fikklyssystem. Der merdene yrer 
av lus skal produksjonen fry-
ses – ja, vel og merke om ikke 
«samfunnsøkonomiske faktorer» 
(Havbruksmeldingen) tilsier noe 
annet. Ministeren er utelukkende 
bekymret for lakselus. Giftutslipp, 
uansett mengde, vil tilsynelatende 
aldri kunne gi verken gult eller 
rødt lys. Bransjen bestemmer selv 
hvor mye den vil forurense.

Etter hvert som fjordene sørpå 
blir rene fabrikker for resistente 
lus, trenger bransjen nye – nordpå. 
I Troms har fem kommuner (Bals-
fjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og 
Tromsø) gått sammen og gjort det 
eneste fornuftige. De nekter mer 
oppdrett før skadevirkningene er 
bedre kartlagt gjennom uavhengig 
forskning. Andre kommuner (for 
eksempel Tysfjord) har forsøkt å si 
nei, for så å bli tvunget av høyere 
myndigheter til å rydde plass til 
flere merder.

Betalt for å villede
Bekymrede lokalpolitikere og an-
dre avspises i dag med bråkjekke 
svar fra bransjens egne PR-folk, 
som er betalt for å villede og ofte 
framstår som de rene bajaser. Våre 
myndigheter korrigerer aldri bran-
sjen. Dette forsterker inntrykket 
av at stat og oppdrett har smeltet 
sammen, noe de faktisk har gjort i 
utenrikstjenesten. 

Riksrevisjonen leverte som 
kjent i 2012 en knusende rapport 
om havbruksforvaltningen og næ-
ringens miljøutfordringer. Siden er 
alt blitt verre. Oppdrettskonserne-
ne, som til dels er utenlandsk eid, 
har fått bruke våre vakre fjorder 
nesten gratis. Dette utgjør selvsagt 
en gigantisk indirekte subsidie fra 
oss til dem. Har vi som folk virke-
lig sagt ja til dette? 

En bananrepublikk er som 
kjent en stat der internasjonale 
selskaper har mer innflytelse enn 
innbyggerne. Også land som ikke 
dyrker en eneste banan kan bli 
banan republikker.

Denne teksten, skrevet av Morten 
Strøksnes, er gjengitt med samtykke 
og tidligere publisert i aviser.

Dagens uløste problemer med lus, virus og forurensing er enorme, likevel vil regjeringen ha vekst i næringen. (Foto: Marine Harvest)

Lakselus er et stort problem i Ryfylkebassenget. (Foto: John Øystein Berg)

Alle mann til merdene!
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«Pøbelgran» ble stoppet av Naturvernforbundet
Takket være en klage fra 
Naturvernforbundet, Sabima 
og WWF blir det likevel ikke 
plantet store felt sitkagran i 
Eigersund og Klepp.

Sitkagran er en hurtigvoksende 
granart fra det vestlige Nord-
Amerika. Sitkagran, også ofte kalt 
«pøbelgran», er uønsket i Norge og 
utgjør en svært høy risiko for norsk 
natur og det opprinnelige biolo-
giske mangfoldet. Som regel er 
skogbunnen helt død steder hvor 
sitkagran har etablert seg. 

Likevel kommer det stadig inn 
søknader fra skogeiere som ønsker 
å plante sitkagran i Norge. Sist nå 
fra en skogeier i Eigersund og fra 
Øksnevad videregående skole i 
Klepp. Begge søknadene ble god-
kjent av Fylkesmannen i Rogaland 
– til stor forundring fra Naturvern-
forbundet.

Derfor valgte Naturvernfor-
bundet, i samarbeid med WWF 
og Sabima, å klage inn til Miljø-
direktoratet. Det skulle vise seg å 
være lurt.

Gjorde om vedtaket
Da Miljødirektoratet fikk sakene 
til behandling, valgte de å omgjøre 
avgjørelsen til Fylkesmannen i Ro-
galand: Tillatelsen til å plante ut 
«pøbelgran» i Eigersund og Klepp. 
Det betyr at naturen spares for av 
tusenvis av miljøskadelige planter 
og at arten dermed ikke spres i 
viktige områder rundt de omsøkte 
feltene.

Naturvernforbundet i Rogaland 
mener dette er to svært gledelig 

seire for rogalandsnaturen, men 
det er også trist at vi måtte klage i 
første omgang. Det er uforståelig at 
høyrisikoarter som sitkagran frem-
deles kan brukes av skogbruket, og 
at skogeiere selv ønsker å benytte 
arter som er så miljøfiendtlige.

Nei til landbruksskole
I Klepp kommune var det Øksne-
vad videregående skole som søkte 
om lov til å plante ut 3800 trær. 

Da Miljødirektoratet avslo søk-
naden, var begrunnelsen at «den 
omsøkte utplantingen på sikt vil 
innebære risiko for uheldige følger 

for naturmangfoldet. Med henvis-
ning til føre var-prinsippet vektlegger 
direktoratet særlig risikoen for spred-
ning av sitkagran til og forringelse 
av verneverdier i Øksnevadtjønn og 
Lonavatn naturreservat, samt flere 
nærliggende naturtyper som er vur-
dert som viktige eller svært viktige.» 

Blir til ørken
Når sitkagranen invaderer norsk 
natur, fortrenger den de økosys-
temene og det biologiske mang-
foldet, og omgjør områder til en 
«grønn ørken». Åpne og vernever-
dige kystlyngheier kan gro igjen 

når frøene fra sitkagranplantasjer 
sprer seg ukontrollert i naturen.

Frodige edelløvskog endres til 
en tett sitkagranskog. Årsaken er 
at frø fra eldre sitkatrær kan spre 
seg langt unna området der de er 
plantet. Skogeiere må søke om å 
få plante sitkagran, og stadig gir 
myndighetene tillatelse til at slike 
pøbelarter kan plantes ut i norsk 
natur.

Naturvernforbundet mener 
det skulle vært totalforbud mot å 
plante sitkagran i Norge.

Der hvor sitkagran etablerer seg, blir det ørkenlignende tilstander på skogbunnen. (Foto: Wikimedia Commons)

Elever til kamp mot fremmede arter 
Flere hundre elever har i år 
lært hvorfor arter som pryd-
bringebær er uønsket i norsk 
natur.

Spredning av uønskede arter har 
etter hvert blitt et stort problem. 
Et eksempel er hageplanter som 
forviller seg ut i naturen og gjør 
leveforholdene for de opprinnelige 
artene vanskelige.

I vår inviterte Naturvernfor-
bundet i Rogaland og Jæren våt-
markssenter elever til å lære mer 
om fremmede arter og hvordan 
disse kan bekjempes. Interessen og 

påmeldingen var stor, og over 300 
elever deltok på undervisningsopp-
legget.

Først var det en liten teoridel 
inne på Mostun, før elevene ble 
tatt med ut for å klippe ned og be-
kjempe prydbringebær – en plante 
som er i ferd med å overta store 
deler av området rundt Mosvatnet.

Elevene klippet ned store men-
ger prydbringebær, som etterpå ble 
buntet sammen og plukket opp av 
Stavanger kommune. Frivillige fra 
Naturvernforbundet har senere 
fulgt opp arbeidet og vedlikeholde 
noen av områdene. Elevene gjorde en god jobb med å fjerne prydbringebær. (Foto: Erlend Berne)
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Her fjernes en «miljø-
bombe» fra hagen
I tusenvis av hager over hele 
Rogaland ligger det ned-
gravde oljetanker. Nå hjelper 
Naturvernforbundet stadig 
flere med å fjerne tanken. 

Å varme opp hus med fyringsolje 
var ganske vanlig før i tiden, men 
fra 2020 blir det helt forbudt har 
regjeringen bestemt. Det betyr at 
de vil ligge tusenvis av gamle og 
ubrukelige oljetanker nedgravd i 
private hager rundt forbi. Disse 
kan være potensielle miljøbom-
ber, spesielt dersom tanken ruster 
og gammel fyringsolje lekker ut i 
hagen.

For å hjelpe privatpersoner med 
å fjerne oljetankene fra hagene sine, 
har Naturvernforbundet satt i gang 
en «Oljefri»-kampanje, hvor målet 
er å hjelpe og bidra til at så mange 
som mulig blir kvitt oljetankene.

Vant konkurranse
Liv Våland fra Stavanger er en av 
stadig flere som har fjernet oljetank 
fra hagen sin. Hun deltok i en kon-
kurranse arrangert av Naturvern-
forbundet og Fjordkraft, og fikk 
fjernet tanken helt gratis. 

– Ja, nå skal jeg få oljetanken 
vekk, og det gleder jeg meg veldig 
til, sier Liv Våland om den ned-
gravde tanken i hagen.

Hun er til daglig lærer på Goa 
skole på Randaberg og har over-
tatt barndomshjemmet på Stokka 
– hvor en nedgravd oljetank var 
inkludert. Hun ønsket å kutte ut 
oljefyring og bli kvitt tanken, og 
deltok derfor på Oljefri sitt in-
formasjonsmøte i Stavanger før 
sommeren. Der hørte hun om den 
nasjonale konkurransen, registrer-
te seg – og vant.

Fredag 4. september ble tanken 
gravd frem og fjernet, med blide 
tilskuere fra Fjordkraft, Stavanger 

kommune, feiervesenet, Henrik-
sen Oljetransport, NRK Rogaland 
og Naturvernforbundet i Rogaland 
– og ikke minst en storfornøyd vin-
ner. 

– Jeg synes jeg er kjempeheldig 
som får hjelp til å fjerne oljetan-
ken, og jeg gleder meg til å bli kvitt 
den», sier Liv Våland, som allerede 
har gjort avtale om installasjon av 
varmepumpe.

Oppfordrer til fjerning
Jeanne Katralen Tjomsland, kom-
munikasjonsdirektør i Fjordkraft, 
hadde tatt turen fra Sandefjord for 
å gratulere vinneren og overvære 
fjerningen av tanken. Hun har sett 
frem til samarbeidet med Oljefri:

– Som strømselskap har vi selv-
sagt ikke noe imot om den enkelte 
velger å erstatte oljefyring med en 
løsning som bruker strøm. Det er 
bra for klima, kunde og kraftleve-
randør. Samarbeidet med Natur-
vernforbundet om Oljefri handler 
om å gi flere den informasjonen 
de trenger for å erstatte fossil olje-
fyring. Nå kan vi bidra med å nå 
ut til eierne av disse med informa-
sjon og skape interesse gjennom en 
konkurranse om gratis fjerning av 
oljetank, sier Tjomsland.

I strålende ettermiddagssol måt-
te Martin Schanche og Christoffer 
Bengtsson fra Henriksen Oljetran-
sport frem med spaden. Tanken 
lå delvis nedgravd og godt skjult 
bak en stor busk inntil husveg-
gen. Mens tanken ble klargjort for 
heising med kranbil, sendte NRK 
Rogaland direkte fra seansen, og 
intervjuet noen av de tilstedevæ-
rende. 

– Men gjør det noe at disse tan-
kene blir ligger der under bakken 
da, spurte reporter Eirik Sergio 
Auklend. 

– Mange av disse tankene er 
lagt ned for veldig mange år si-
den. De har en begrenset levetid; 
de ruster, og de utgjør en ganske 
stor risiko for lekkasje til grun-
nen. Dersom man i tillegg fortsatt 
fyrer med olje, representerer det 
store CO2-utslipp. Så det å både 
kutte ut oljefyring og fjerne den 
nedgravde tanken er viktige tiltak 
både for klimaet og for grunnvann 
og jordsmonn, svarte Cathrine Th. 
Tellnes fra Naturvernforbundets 
«Oljefri»-kampanje.

Tiltak som monner
Ingen andre sektorer kan vise til en 
så markant nedgang i klimagassut-
slippene: en nedgang på utrolige 

56 prosent de fire siste årene viser 
at mange kutter oljefyring nå, i ste-
det for å vente på forbudet i 2020. 
Men Miljødirektoratet anslår at 
det kan være så mye som 175.000 
oljefyrer igjen rundt om i landet, 
og eierne av disse må i løpet av de 
neste fem årene finne seg en annen 
oppvarmingsmåte. Utslippene fra 
en enkelt oljefyr kan tilsvare mer 
enn 5 gjennomsnittlige person-
biler. Å bli oljefri er altså et klima-
tiltak som monner.

Har du en gammel oljetank 
nedgravd i hagen din? Se 
oljefri.no for hvordan du kan 
få hjelp til å fjerne dem.

Eirik S. Auklend fra NRK klargjør til sending. I bakgrunnen feier Eirik T.Tuftedal 
fra Rogaland Brann og redning IKS, og Jeanne K. Tjomsland fra Fjordkaft.

Her svever oljetanken trygt bort fra hagen. (Foto: Cathrine Th. Tellnes)

• Regjeringen har varslet at det vil bli forbudt å bruke fossil fyrings-
olje til oppvarming av boliger i 2020. 

• Oljefyring sto for utslipp av rundt 1,2 millioner tonn CO2 i 2014. 
Selv om utslippene har gått kraftig ned, står oljefyring fortsatt for 
mer enn 2 unødvendige prosent av norske klimagasser. 

• Naturvernforbundet har siden 2008 drevet klimaprosjektet  Oljefri.
no for å gjøre det enklere for boligeiere å erstatte fossil oljefyring og 
fjerne nedgravde oljetanker.

• Oljefri Rogaland ble lansert i Stavanger, Sandnes og Randaberg 
 våren 2014. Høsten 2015 utvides kampanjen til Time, Klepp og Hå.

• Har du en oljetank som ikke er registrert? Ta kontakt med feier-
vesenet på 51502260

• For mer informasjon, se oljefri.no
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Humlene og biene gjør en livsviktig jobb 
for oss. Uten dem ville verdens matpro-
duksjon kollapset. Derfor har Natur-
vernforbundet i Rogaland satt i gag en 
liten redningsaksjon. Du kan enkelt bli 
med!

De siste årene har det vært mye snakk om hum-
lebestanden som er i kraftig tilbakegang verden 
over. Men hvorfor forsvinner de egentlig? Og 
hvorfor er det så viktig å ta vare på dem?

Leveområdene forsvinner
En av de viktigste grunnene til at humlene for-
svinner, er rett og slett mangel på leveområder. 
Humlene sliter med å finne steder med nok 
næringsrike blomster og planter. Det skyldes 
blant annet arealendringer og utbygging, hvor 
naturlige leveplasser blir bygget ned til fordel 
for veier, bygninger og andre naturinngrep. 

En annen årsak er omlegging i landbruket. 
Før hadde vi flere store blomsterenger, men i 
dag drives landbruket mer intenst og ensidig, 
og monokultur er ikke bra verken for humler 
eller andre arter. Økt bruk av farlige kjemikalier 
i landbruket og privathager regnes også å være 
en viktig årsak. 

Så er det også en trend med flere eviggrønne 
planter i private og offentlige rom. Humlene 
trenger fargerike blomster for å overleve. Klima-
endringene regnes også med å ha en negativ på-
virkning på humlene.

Men er det egentlig så farlig?
Ja, for om humlene forsvinner, har vi et stort 
problem. Ifølge Artsdatabanken er mellom 15 
og 30 prosent av maten vi spiser bestøvet av 
bier og humler. Det vil si at humlene befruk-
ter plantene som gir oss epler, brokkoli, melon, 
løk, kirsebær og hundrevis av andre frukter og 

grønnsaker. Anslagsvis en tredjedel av maten 
som ender på våre tallerkener kan vi takke hum-
lene for, og hele 84 prosent av Europas avlinger 
er på en eller annen måte avhengig av insektpol-
linering. Bier og humler er de mest effektive på 
dette, men også sommerfugler er pollinerende 
insekter.

Dersom humlene ikke lenger bestøver blom-
stene, blir det heller ingen forplanting. I tids-
skriftet Science skriver forskerne at reduksjonen 
i bie- og humlebestandene allerede har ført til 
reduserte avlinger i flere land.

Dersom ikke humlene gjør jobben med å 
pollinere, kan et alternativ være at menneskene 
selv må pollinere plantene – med pensler. Bare 
innenfor landbruket er pollinering humlene 
gjør beregnet til å ha en årlig verdi tilsvarende 
rundt 1300 milliarder norske kroner på ver-
densbasis. Uten humlene ville store deler av 
verden sett helt annerledes ut.

NATURMANGFOLD

Humlene forsvinner – og derfor er det så viktig å redde dem

Naturvernforbundet i Rogaland har 
anlagt humlevennlig hage på Mostun 

– og invitert til humlesøndag.  
Mange har satt pris på prosjektet.  

(Alle foto: Erlend Berne)



11RYGJAVERN 
2 / 2 0 1 5 NATURMANGFOLD

Prioriterer humlene
I år har Naturvernforbundet gjort en ekstra 
innsats for å inspirere folk til å bidra til å redde 
humlene. Langs Mosvatnet, Stavangers mest 
populære turområde, har vi satt ut ti blomster-
kasser med humlevennlige planter. Dette for å 
vise folk hvor enkelt – og fint – det kan være å 
gjøre en dugnad for humlene. Dersom vi alle 
planter humlevennlige planter i hagen, på bal-
kongen eller andre steder, vil det være til stor 
hjelp for humlene.

Mange nysgjerrige turgåere har stoppet opp 
og sett på de humlevennlige plantene og infor-
masjonsskiltene. I tillegg har vi også arrangert 
en «Humlesøndag», hvor vi hadde med oss 
humleekspert Adrian Rasmussen fra «La humla 
suse». Her fikk barn og voksne mulighet til å 
fange humler, artsbestemme dem og lære mer 
om hvorfor de er så viktige og hva vi alle kan 
gjøre for å bidra i redningsaksjonen.

Det finnes håp
Det har vært mye oppmerksomhet rundt 
denne saken i det siste, og mange er vil-
lige til å ta i et tak for å redde humlene. I 
Norge har for eksempel Klima- og miljø-
departementet startet et prosjekt som he-
ter «Summende hager». I Oslo har de satt 
i gang en kjempedugnad, hvor målet er å 
få til en «autostrada» for humlene gjennom 
byen med nok matstasjoner for humlene 
hele veien. Ideelt sett bør det ligge en mat-
stasjon for hver 250 meter for at humlene 
og andre pollinerende insekter skal få i seg 
nok næring på sin ferd gjennom byen.

Også som privatperson kan du gjøre en 
stor og viktig innsats for humlene ved å an-
legge en humlevennlig hage. Det er enkelt, 
vakkert og nyttig. På www.mostun.no finner 
du tips til hvordan din hage kan bli humle-
vennlig.

Humlene forsvinner – og derfor er det så viktig å redde dem
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Nå er Ryfast-plasten forbudt

Etter hardt press fra blant 
andre Naturvernforbundet 
i Strand og Rogaland og 
Fylkesmannen i Rogaland får 
Statens vegvesen ikke lenger 
bruke mer Ryfast-plast. 
Det er en seier for miljøet.

Det siste året har plast fra Ry-
fast forsøplet rogalandsfjordene. 

Plasten er en blanding av skyteled-
ninger som brukes ved sprenging 
og armeringsfiber som brukes i 
tunnelltaket. Problemet er bare at 
store mengder av denne plasten 
har blitt dumpet i havet og for-
søplet rogalandsfjordene.

Etter pålegg fra Fylkesman-
nen og press fra privatpersoner og 

miljø organisa sjoner, har Vegvese-
net nå funnet fram til en alternativ 
armeringsfiber i sprøytebetongen, 
slik at de skal unngå flere lignende 
utslipp. Den nye stålfiberen vil 
erstatte plastfiberen, som har vært 
brukt frem til nå. Stålfiber vil ikke 
forurense og være til skade for na-
turen i samme omfang. Stål består 
hovedsaklig av jern. Jern er det 
fjerde vanligste grunnstoffet i jord-
skorpa og sirkulerer i kretsløpet.

Den nye løsningen er gjort i 
samarbeid med Veidirektoratet 
og er godkjent av Fylkesmannen i 
Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland har 
også pålagt Vegvesenet å rydde 
opp plasten som har lekket ut fra 
anleggene, et opprydningsarbeid 
Vegvesenet da har satt i gang og 
bedrevet de siste månedene.

Naturvernforbundet anmeldte 
Statens vegvesen for miljø krimi-
nalitet i fjor, men saken har ennå 
ikke blitt avsluttet fra politiets side.

Naturvernforbundet samlet inn skyteledninger og armeringsfiber på en tilfeldig 
tur på Marøy.

Måkeholme er 
kjempesuksess
Måkeholmen i Mosvatnet har blitt 
Stavangers største måkekoloni 
med minst 50 par hekkende hette-
måker. Før Naturvernforbundet 
startet med rydding av holmen 
i 2011 hekket det ikke en eneste 
fordi krattskogen hadde tatt helt 
overhånd. Stavanger museum 
har også vært interessert i pro-
sjektet, og var i sommer ute på 
holmen og ringmerket 47 unger.  
(Foto: Stavanger museum.)

Dropp brygge i Vannassen
Stavanger kommune foreslår 
å bygge brygge i myra på 
nordsiden av Vannassen. Det 
er en dårlig ide, mener Natur-
vernforbundet.

Forslaget har kommet opp i dis-
posisjonsplanen for Vannassen 
og friområdet rundt. Naturvern-
forbundet mener en brygge i den 
mest uberørte og sensitive delen 
av Vannassen bør utgå fra planen. 
Alternativt bør brygga bygges i den 
parkifiserte delen av Vannassen. 
Myra i nord har stort potensiale for 
vannfugler, blant andre sivhøne, 
toppdykker og hette måke. Med 
hjelp av enkle tiltak kan våtmarks-
området forbedres som hekke-

biotop for vannfugler. En holme 
som beskytter fuglene fra firbeinte 
og tobeinte, vil kunne la seg reali-
sere ved skånsom graving.

Naturvernforbundet er også be-
kymret for Litle Vannassen som er 
under sterk gjengroing. Her me-
ner vi at det bør lages en plan for 
å rehabilitere tjernet og samtidig 
vurdere konsekvensene av å tilføre 
tjernet mer vann fra omgivelsene. 
Utløpet fra tjernet kan med god 
planlegging bidra til å forbedre 
vannmiljøet i Vannassen. Forbun-
det mener at disposisjonsplanen 
tar altfor mye hensyn til frilufts-
brukerne på bekostning av dyre-
livet og naturmiljøet.

Våtmarksområdet på nordsiden av Vannassen må spares for brygge og andre 
tiltak som virker negativt for sjeldne og sårbare fuglearter. (Foto: Erik Thoring).
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www.fkra.no

Du bestiller - Vi henter!

Sandnes kommune har innført bestillingsordning på 
rød beholder for farlig avfall og EE-avfall. 

Når du har behov for tømming av rød beholder, 
så bestiller du selv henting via skjema på:

www.hentavfall.no

Bymiljø
SANDNES KOMMUNE



Du går i dybden 
når du har store 
ting på gang
Noen ganger trengs spesialkunnskap som få har. 
Chisom Onubogu er petrofysiker i Total og en  
av dem med slik kunnskap. 

Vannmetning. Porøsitet. Permeabilitet.  
Uvanlige begreper for de fleste – daglig-
dagse for Chisom. Hun er nemlig ansvarlig 
for tolkning av petrofysiske data fra 
våre felt. Hennes beregninger forteller 
hvor mye olje og gass vi kan forvente 
å finne i dypet. Samtidig som vi leter 
videre etter nye olje- og gassforekomster, 
er Total godt i gang med utbyggingen 
av Martin Linge-feltet i Nordsjøen. 

Vi er Total, et av verdens største 
olje- og gasselskap, med 50 års 
erfaring i Norge.

Foto: Kimm Saatvedt

storetingpågang.no



Illustrasjon: VisCo CG

Fem på rad: Nylig avsluttet vi den 
femte vellykkede boreoperasjonen 
med funn av olje eller gass på norsk 
sokkel. Martin Linge, Atla, Norvarg, 
Alve Nord og nå sist Garantiana.  
Vi har i tillegg et ambisiøst bore
program for årene framover – og  
har blitt tildelt en rekke spennende 
lisenser som vi ivrer etter å utforske.

Total er et av verdens største olje  
og gasselskap, med nærmere 50 års 
erfaring i Norge og med mange 
storetingpågang.no

Du går hakket  
dypere når du  
har store ting  
på gang

KvitsøySola RandabergSandnes RennesøyGjesdalStavanger Hå TimeKlepp

Før: Plastemballasje 
Nå: Skjerm

Før: PC-skjerm
Nå: Sykkellykt

Før: Pizzaeske
Nå: Brosjyre

Før: Vaskemaskin
Nå: Tannhjul

Før: Hermetikkbokser
Nå: Sykkelramme

Fra null verdi til full verdi! 

Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Da spares  
råstoff, energi og miljø. Takk for at du er med!
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Langeland ny, Tjensvold fortsetter
Hallgeir Langeland er ny styreleder 
i Naturvernforbundet Rogaland, 
mens Egil Tjensvold fortsetter det 
gode arbeidet i Strand.

Både fylkeslaget i Rogaland og 
lokallaget i Strand avholdt sine års-
møter i vår. I Rogaland ble Eirin 
Hivand Haneberg takket av som 
styreleder etter mange års solid inn-

sats. Det skyldes blant annet at Hi-
vand Haneberg har flyttet nordover, 
til Kautokeino. Årsmøtet valgte 
Hallgeir Langeland som ny styre-
leder, og Langeland, som har vært 
stortingspolitiker de siste 16 årene, 
er allerede godt i gang med arbeidet. 
I styret har han med seg Anne Elisa-
beth Carlsen som nestleder. Andre 

medlemmer er Ellen Jepson, Siri 
Ødegaard, Bjarte Hetland, Per Terje 
Haaland, Hugh Clarke, Sissel Nor-
heim, Kjetil Nilsen og Sindre Bø.

På årsmøtet ble det også lagt 
fram regnskap fra 2014 som viste 
et overskudd for Naturvernforbun-
det i Rogaland, og at økonomien 
er god.

I Naturvernforbundet i Strand 
ble Egil Tjensvold gjenvalgt som 
leder. Rune Folkvord er nestleder, 
mens Ellen Hagen, Geir Moberg, 
Ove Førland, Svein Ramsland, 
Arild Skappel, Ragne Nyman-
Apelset og Leiv Krumsvik også er 
medlemmer.

Utekino og indianerfest
Tid: Torsdag 15. okt. 18-20. Sted: Mostun natursenter

Årets tv-aksjon går til Regnskogfondet, og det feirer vi med en 
skikkelig indianerfest og utekino ved Mosvatnet! Ta med barn, 
venner og familie og bli med på en fest helt utenom det vanlige.

Fra klokken 18 blir det:

• Ansiktsmaling for barna. Denne dagen skal vi alle være india-
nere!

• Indianerleker for barna. Vi tar dem med til det mystiske india-
nerland.

• Lær å overleve i (regn)skogen. Speiderne er også med på 
festen. De skal lære barna sine beste triks for å overleve en 
natt ute.

• Kafé. Åpen kafé med mye godt i, inntektene går til tv-aksjonen.

• Klokken 19.00: Utekino! Vi setter opp stort lerret på veggen til 
Mostun natursenter.

Norge som Europas grønne batteri:
Hva betyr det for rogalandsnaturen?
Tid: Onsdag 4. november. Kl. 19. Sted: Mostun natursenter
Europa satser stort på fornybar energi, og Norge vil gjerne være 
Europas grønne batteri. Men skal vi ofte rogalandsnaturen og 
bygge vind- og vannkraft for å eksportere strøm til Europa? Kom og 
lær mer om EUs energipolitikk og hva det kan bety for Rogaland.

Hva skjuler seg i Ryfylkebassenget?
Tid: Onsdag 2. desember. Kl. 19. Sted: Mostun natursenter
Vi har alle sett vakre naturbilder fra Rogaland. Men under vann 
skjuler det seg også mange perler. Dykker og undervannsfoto-
graf Rudolf Svensen viser fram noen av sine fantastiske bilder 
fra hvordan havbunnen ser ut i Rogaland. Så ser vi også på hva 
forurensing og mer lakseoppdrett har å si for livet under vann.
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