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Langstrakt kyst med allsidige økosystem og naturressurser
Norge har en kystlinje på 
103 000 km. Fra Skagerak 
i sør til Barentshavet i nord 
endres klimaet fra 
temperert klima på kysten 
av Sørlandet, med lange 
varme sommere og kort 
mild vinter, til polart klima 
med kort, middels, varm 
sommer til lang og kald 
vinter. Med et så variert 
klima langs kysten, får man 
også en klar variasjon med 
økosystem og 
sammensetning av arter. 
Dette gjør at også at 
ressursgrunnlaget varierer 
stort. I nord fiskes det 
torsk(skrei), kongekrabbe 
mens man i sør normalt 
fisker makrell og brisling. 
Med en pågående klima-
endring er dette i endring. 
Kysten av Norge har vært 
bosatt i alle tider. Fiske, 

gjerne i kombinasjon med 
landbruk, ga grunnlag til 
«fiskarbonden». Målet var 
å overleve gjennom året. 
Etter hvert som 
befolkningen økte, økte 
også bosettinga og 
ressursbehovet. Større 
lokalsamfunn ble etablert. 
Gruvevirksomhet, 
vannkraftutbygging og 
industri ga næring til 
ytterligere bosetting. Med 
økt befolkning i Norge og 
utland, økte også behovet 
for ressurser. 
I dag er mesteparten av vår 
langstrakte kyst tatt i bruk. 
Om ikke kystlinjen er tatt i 
bruk til veier, hytter, 
kaianlegg eller tettsteder så 
finner man oppdrettsanlegg 
eller vindkraftanlegg langs 
hele kysten.. Omfanget av 
uberørt natur langs kysten 

krymper stadig. Bruken av 
kystsonen er gjerne 
regulert gjennom en 
kystsoneplan. Man ser en 
utvikling der 
næringsinteresser tar mere 
og mere av arealene. 
Kortsiktige prosjekt som 
vindkraftanlegg og 
oppdrettsnæring tar opp 
store arealbeslag på 
bekostning av 
allmenhetens frilufts- og 
fiskeriinteresser. Svært lite 
kommer nærmiljøet til 
gode. Storkapitalen har 
makta langs kysten. Dette 
temamagasinet tar for seg 
en liten del av de 
utfordringene man finner 
langs kysten i dag.  

God lesning!

Foto: Ørjan Holm. 

Forsidefoto: Polarskuta «Lance» ved kai i Eidkjosen, Troms. Foto: Norges Miljøvernforbund. 
Ansvarlig redaktør: Kurt Oddekalv. 
Redaksjon: Ørjan Holm, Ruben Oddekalv, Rebekka Høgestøl, Anders Løberg og Darko Mrdalj. 
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Jakten på plasten 
Miljøvernforbundet reiste i oktober i 2017 med Miljødronningen og ryddet søppel langs 
kysten fra Bergen i sør til Karlsøy i nord.  Aksjonen bidro til nyttig kunnskap og erfaring i 
kampen mot det marine avfallet som forurenser og dreper sjøfugler og andre dyr langs 
kysten. 

NMF gjennomførte i 
oktober 2017 en 
opprydningsaksjon langs 
kysten fra Bergen i sør til 
Karlsøy i nord. Aksjonen 
var planlagt med forhånds-
bestemte stoppe/rydde-
steder der vi i samarbeid 
med lokale krefter ryddet 
strender og holmer for 
søppel. Mye av avfallet 
var ryddet sammen 

på forhånd. Utstyrt med 
Miljødronningen og flere 
lettbåter kom vi til ellers 
utilgjengelige steder og 
fikk samlet avfallet i big-
bags som ble levert 
avfallsmottak fortløpende 
langs kysten. Erfaringene 
fra aksjonen tilsier at det er 
nødvendig med flere 
ryddeaksjoner. Avfall fra 
Europa kommer fortsatt 

med havstrømmene. 
Gammelt plastavfall 
smuldrer raskt over til 
mikroplast.  I tillegg viser  
regional kartleggingen av 
avfallet at avfall fra f.eks 
fiskeriene øker i kyst-
områder med mye 
fiskerier. NMF skal etter 
planen kjøre lignende 
aksjoner i 2018 fra Oslo-
fjorden i sør til Kirkenes i 
nord. Nyheter fra miljø- 
aksjonen kan du finne på 
NMFs facebookside.

Søppel av alle sorter. Foto tatt utenfor Kristiansund av Norges Miljøvernforbund. 
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Reiserute for MS Miljødronningen på sitt ryddetokt langs kysten. 
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Det ble litt søppel. Elever fra videregående skole deltok på ryddetokt på Skorpa 
utenfor Sandesjøen i Nordland. Foto: Norges Miljøvernforbund. 

Big-bags og lettbåt var en nødvendighet. Foto: Ålesund, Norges Miljøvernforbund. 
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Miljødronningen i arbeid utenfor Stamsund. Foto: Norges Miljøvernforbund. 
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Før..

etter… Begge foto tatt i Solund, Sogn og Fjordane av Norges Miljøvernforbund. 
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Søpla dreper! 
Det marine avfallet er en 
trussel mot fugle- og 
dyrelivet i de marine 
økosystem. Vi har lenge 
hørt om spøkelsesgarn som 
fortsetter å fange fisk lenge 
etter at de er tapt. 
Plastavfall, eksempelvis 
garnrester kan være 

livsfarlig for sjøfugl og sel. 
Havsula, foto under og 
som ble funnet ved Helgøy 
i Karlsøy kommune hadde 
fått garnrester rundt nebbet 
og sultet i hjel. I andre 
tilfeller har fugl spist 
avfall som de trudde var 
mat, fått problemer, og 
dødd. 

Når plasten smuldrer 
skikkelig opp, dannes det 
mikroplast. Mikroplast kan 
i noen tilfeller taes opp, 
som mat, av mikro-
organismer. 
Konsekvensene kan bli at 
plast ender lenger opp i 
næringskjeden, i fisk. og 
sjøfugl.

Havsule drept av garnrester. Karlsøy.  Foto: Norges Miljøvernforbund. 

8



9



Hvalbonanza utenfor Kvaløya! 
I de siste årene har store 
mengder NVG sild (norsk 
vårgytende sild) brukt 
kysten og fjordene i 
Troms som overvintrings-
område. I kjølvannet av 
dette, har et stort antall 
spekkhoggere og knølhval 
kommet for å beite på 
silda. På begynnelsen av 

1990-tallet overvintret 
silda i Ofoten, nærmere 
bestemt i Tysfjorden. Da 
kunne man oppleve store 
flokker med spekkhoggere 
på jakt etter sild. Silda har 
siden den gang vandret 
nordover og overvintret 
fram til vinteren 2017-2018 
i fjordene på yttersia av 

Kvaløya. Hval som 
knølhval og Finnhval på 
vei sørover fra 
Barentshavet til Karibien 
valgte å stoppe utenfor 
Kvaløya for å jakte sild.. I 
vinter har silda og hvalen 
imidlertid vært samlet 
utenfor Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen.  

Spekkkhoggere jakter sild rundt sildesnurper. Foto: Norges Miljøvernforbund. 

Knølhval fanger sild. Foto: Ørjan Holm.



Knølhval. Foto: Ørjan Holm. 

Knølhval. Foto: Ørjan Holm. 
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Regjeringens oljebløff! 
Regjering Solbergs fredning av Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeboring må ansees som et hardt 
tiltrengt miljøalibi for regjeringen. Like etter at Regjeringserklæringen ble presentert ble det utlyst 
leteblokker tett opp mot Lofoten, samt viktige fiskefelt på Mørekysten og i Barentshavet. 

Januar 2018 la Statsminister 
Erna Solberg (H) fram 
regjeringserklæringen for 
samarbeidsregjeringen mellom 
Høyre, Venstre og 
Fremskrittspartiet. Det store 
spørsmålet var et ja eller nei for 
leteboring i Lofoten, Vesterålen 
og Senja. Regjeringen ønsker å 
frede havområdet fra leteboring, 
denne perioden. Dessverre viste 
dette seg kun å være et sårt 
tiltrengt miljøalibi for 
Regjeringen. Bare få dager etter 
ble det åpnet for leteboring tett 
opp mot Lofoten, Vesterålen og 
Senja, viktige fiskeriområder på 
Mørekysten og i Barentshavet. 
Var alt dette bare et spill for 
galleriet? De omstridte 
havområdene er viktige. 
Lofoten, som torskens 
gyteområde. Vesterålen og 

Senja har også, sammen med 
Lofoten, unike naturverdier som 
vil kunne bli ødelagte om 
oljeselskapene fikk innta 
havområdene. Også livet i 
Barentshavet og ressursene i de 
viktige fiskeriområdene vil 
kunne bli ødelagt av kroniske 
og akutte forurensing fra 
oljeboringen. Det nytter ikke for 
oljeselskapene å argumentere 
med oljevernberedskap. 
Oljevernberedskap er ikke-
fungerende i nord, i mørketiden, 
i uvær og oppe i iskanten. 
Skjer det et utslipp, er 
katastrofen et faktum. Skjer det 
et stort oljeutslipp på kysten av 
Helgeland eller Møre, vil 
oljeflaka kunne havne i Lofoten 
til slutt. Det stilles krav om at 
havområdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja ikke skal 
åpnes for petroleums-

virksomhet. NMF vil påstå at 
det allerede har skjedd! Det 
øyeblikket seismiske 
undersøkelser ble iverksatt, ble 
havområdene åpnet for 
petroleumsvirksomhet. 
Formålet med de seismiske 
undersøkelsene var nettopp 
kartlegging av mulige 
petroleumsforekomster. 
Regjeringen har i dag en 
politikk som desverre ikke 
reserverer seg mot eller stanser 
forurensende petroleums-
virksomhet i særdeles sårbare 
havområder. NMF håper at 
havområdene ved Lofoten, 
Vesterålen og Senja aldri blir 
åpnet for leteboring etter olje 
eller gass. Fiskeri- og 
naturverdiene har langt større 
verdi for oss og fremtidens barn 
enn forurensende og 
klimafiendtlig olje og gass. 

Foto: Oljedirektoratet. 
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Kystens miljøsvin
Langs hele kysten finner 
man et stort antall 
oppdrettsanlegg. 
Oppdrettsanleggene 
okkuperer arealer tidligere 
forbeholdt kyst- og 
fritidsfiskere og 
friluftsinteresserte. 
Friluftsområder mister 
også mye av sin verdi med 
et oppdrettsanlegg i 
nærheten. Et oppdretts-
anlegg på 3120 tonn 
produsert laks, med åpen 
teknologi, forurenser 
betydelig. En konsesjon/ 
oppdrettsanlegg på denne 
størrelsen har et utslipp 

tilsvarende utslipp fra 
70 000, 90 kgs slaktegris 
eller samlet kloakkutslipp 
fra hele Tromsøs 
befolkning. Når også 
anlegget behandles mot 
lakselus, lusebehandles 
hele fjordsystemet. 
Plankton, reker og andre 
krepsdyr drepes. Villfisk i 
fjordsystemet er gjerne 
proppfull av fiskefor og 
kan ikke lenger regnes som 
menneskemat. Enkelte 
fiskemottak nekter derfor å 
ta imot fisk fra områder 
med oppdrett. 

I 2016 gjennomførte NMF 
undersøkelser under et stort 
antall oppdrettsanlegg 
langs hele kysten. 
Det ble filmet, tatt foto og 
sedimentprøver under 
oppdrettsanlegg. God 
dokumentasjon mot en av 
kystens store miljøsvin. 
Miljøvernforbundet har 
overfor næring og 
myndigheter i mange år 
krevd at oppdrett kun kan 
skje i flytende, lukkede og 
tette anlegg. Ingen 
rømming eller utslipp. 

Foto: Norges Miljøvernforbund. 

Slam under oppdrettsanlegg. Foto: Norges Miljøvernforbund. 
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Fremmede arter langs kysten.
Langs hele kysten vår finner man fremmede arter. Menneskets uvitenhet og skjødesløshet 
har ført til at det enkelte steder foregår en økologisk krig mellom fremmede og stedegne 
arter langs kysten. Fremmede arter fortrenger og ødelegger arter og økosystem som har 
utviklet seg over titusenvis av år. 
En av de mest skadelige 
belastningene et økosystem 
kan bli utsatt for er 
innførselen av en eller flere 
fremmede arter. Fremmede 
arter er arter som lever 
utenfor deres naturlige 
utbredelsesområde. 

Mennesket har i alle tider 
forsøkt å leke med naturen. 
Australia er et 
skrekkeksempel på dette. 
Det tidligere Sovjet, nå 
Russland har indirekte gitt 
Norge både kongekrabben, 
pukkellaksen og 

mårhunden. Alle er arter 
som i sin tid ble introdusert 
til de vestlige delene av 
Sovjet i et forsøk på å 
danne nytt nærings-
grunnlag for en sulten 
befolkning.  

Bifangst av kongekrabbe. Foto: Norges Miljøvernforbund. 

Arter som spres utenfor sine naturlige leveområder ved hjelp av menneskelig aktivitet.
 
naturlig 
effektene bli store. I fremtiden må man forvente invasjon av flere fremmede arter som følge 
av klimaendringene. 

Det er påvist 2320 fremmede arter i norske områder. 1080 av disse kan formere seg i norsk 
Av disse er det 217 fremmede arter som er vurdert å utgjøre høy eller svært høy 
risiko, og kan skade landets naturmangfold.   

Faktaboks
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Her hjemme har vi for 
eksempel også amerikansk 
hummer. Historien forteller 
at overskudd av 
amerikansk hummer fra 
torgsalg ble kastet utfor 
kaia i Oslo. I dag har 
hummeren spredd seg til 
kysten av Møre og 
Romsdal og til den svenske 
skjærgården. Arten er i dag 
en trussel mot vår 
egen hummer. Amerikansk 
hummer er større enn den 
europeiske og kan smitte 
den europeiske 
hummeren med sykdom. 

I en tid med mye 
diskusjoner om plast er det 
viktig å vite at fremmede 
arter også «haiker» med 
marint avfall.  

Dørstokkarter 
Fremmede arter som ikke 
ennå ikke har etablert seg i 
norsk fauna, kalles 
dørstokkarter. I en tid med 
økende klimaendringer, 
finner man en rekke arter 
som må regnes som 
dørstokkarter. Kinesisk 
ullhåndskrabbe har 
etablert seg i svensk fauna, 
men ikke i Norge. 
Sannsynligvis er det 
temperaturen som hindrer 
den fra å etablere seg i 
faunaen vår. 

Regionale fremmede 
arter.
Innen landets grenser 
finner man regionale 
fremmede arter. Dette er 
arter som f.eks gjedde, 
pinnsvin, rødrev og gran. 
Rødrev og pinnsvin kan 
gjøre stor skade for 
bakkehekkende fugl om de 
etablerer seg på kysten. 
Gjedde kan ødelegge for 
ørret og røye om de havner 
i deres økosystem.

NMFs arbeid
NMF har i mange år jobbet 
mot konkrete arter som 
kongekrabbe, bjørnekjeks-
artene og mårhund.

Faksimile NRK 12.07.17. 
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Oversikt over noen 
fremmede arter i de 
ulike kyst- og 
havområdene: 

Barentshavet 
Barentshavet er den delen 
av Nordishavet som ligger 
mellom Novaja 
Semlja, Frans Josefs 
land og Svalbard. 

Kongekrabbe 

Foto: Wikipedia.no, Sasha 
Isachenko. 

Kongekrabben 
(Paralithodes 

camtschaticus/Kamchatkak 
rabbe/russerkrabbe) ble satt 
ut på sovjetisk side i 
Barentshavet på 60-tallet. 
Hensikten var å kunne 
etablere en fangstbar 
bestand i havområdet. 
Arten kommer opprinnelig 
fra Kamchatka 
/Beringshavet i nordlige 
Stillehavet. En fullvoksen 
kongekrabbe kan veie mer 
enn 10 kg og vil kunne 
være opptil 1,5 meter 
mellom klørne. 
Kongekrabben er alteter. 
Kongekrabben spiser alt fra 
bløtdyr, alger, børstemark 
og andre krepsdyr til 
garnfanget fisk. 

Kongekrabben har til nå 
spredd seg sørvestover til 
Troms. 

Pukkellaks 

Foto: NINA.

Pukkellaksen (Oncorhynch 
us gorbuscha) kommer 
opprinnelig fra det 
nordlige Stillehavet. 
Russerne satte ut laksen i 
vassdrag på Kolahalvøya 
på  50-tallet. Har vært å 
finne i norske vassdrag 
siden 1960-tallet. Kan 
smitte vår vill-laks med 
sykdom. 

Norskehavet 
Norskehavet er den delen 
av Atlanterhavet som 
ligger mellom 
Norge, Svalbard og Island.  

Stillehavsøsters 
Stillehavsøsters (Crassostrea 

gigas), også kalt japansk 
østers, gigasøsters og dyphav
søsters, forekommer naturlig i 
den nordlige delen 
av Stillehavet fra Japan til 
Beringstredet. 
Stillehavsørstersen er importert 
til Europa for å dyrkes her, og 
har spredd seg videre ut i 
europeisk fauna. Har dannet 
store skjellbanker i 
Oslofjorden. Østersen sprer seg 
lett og endrer bunnfaunaen der 
den etablerer seg.  

Japansk drivtang 
Japansk drivtang (Sargassum 

muticum), kommer opprinnelig 
fra Kina og Japan, men haiket 
til Europa på 70 tallet sammen 
med importerte østers. Den 
har deretter spredt seg langs 
kysten av Frankrike, 
Storbritannia og langs 
norskekysten opp til Sogn og 
Fjordane. I Norge ble den 
oppdaget i 1985.  

Mink 

Foto: Wikipedia.no, Jonn Leffmann. 

Minken (Neovison vison) 
er et mårdyr, opprinnelig 
fra Nord-Amerika, men 
som har blitt introdusert 
til Europa for pelsdyroppdr
ett. Mye mink har 
imidlertid rømt og klart å 
tilpasse seg nye habitater, 
der de så har formert seg 
uten kontroll og spredd 
seg. Minken gjør stor skade 
blant bakkehekkende fugl, 
så vel langs hele kysten, 
som på innlandet. Det er de 
siste årene gjort vellykkede 
desimeringsforsøk på 
trøndelagskysten ved bruk 
av hund. 

Foto: Wikimedia.org.
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Tromsøpalmen 

Foto: Ørjan Holm. 

Tromsøpalmen (Heracleum 

tromsoensis) er en krysning 
mellom kjempebjørnekjeks  
(H. mantegazzianum) og 
sibirsk ble innført fra Vest-
Asia som hageplante til 
Tromsø på 
1800-tallet. Arten har vist 
stor evne til å spre seg og 
har etterhvert blitt et 
problem for faunaen på 
øyer og kystområder i 
Nord-Norge. 
Tromsøpalmen fortrenger 
stedegne planter. 

Nordsjøen og Skagerak 
Nordsjøen er den delen 
av Atlanterhavet som 
ligger mellom Norge og 
Danmark i øst, De britiske 
øyer i vest, og Tyskland, 
Nederland, Belgia og 
Frankrike i sør. 
Skagerrak er betegnelsen på 
h

Sitkagran 

Begge foto: Wikipedi.no, 
Halvard Hatlen. 

Sitkagran (Picea sitchensis) 
er et bartre opprinnelig fra 
nord-Amerika importert til 
Europa, deriblant Norge til 
bruk i skogbruket. Vokser 
og sprer seg raskt. 
Fortrenger annen fauna. 

Kanadagås 

Foto: Wikipedia.no, David 
Corby. 

Amerikansk hummer 

Foto: Beate Hoddevik/
havforskningsinstituttet.

Kanadagås (Branta 

canadensis) er en art som 
opprinnelig ble importert 
for å øke antall jaktbare 
arter. Har tilpasset seg vår 
fauna og formert seg godt. 
Finnes over hele landet. 

hvitkinngås. 

Kanadagås (Branta 

canadensis) er en art som 
opprinnelig ble importert 
for å øke antall jaktbare 
arter. Har tilpasset seg vår 
fauna og formert seg godt. 
Finnes over hele landet. 
FoFortrtrengrenger er vår stedegnee  
hvitkinngås. 

Historien forteller at 
overskudd av amerikansk 
hummer(Homarus 
amercanus) fra torgsalg ble 
kastet utfor kaia i Oslo. I dag 
har hummeren spredd seg til 
kysten av Møre og Romsdal 
og til den svenske 
skjærgården. Arten er i dag 
en trussel mot vår egen 
hummer. Amerikansk 
hummer er større enn den 
europeiske og kan smitte den 
med sykdom.

Tøffelsnegl
Tøffelsnegl (Crepidula 
fornicate) kom til Europa 
med importert østers fra 
Nord-Amerika i 1872.
I Norge ble den først funnet i 
1958 og er i dag vanlig å 
finne langs kysten fra 
Oslofjorden til Rogaland. 
Tøffelsnegl er 
også kalt østerspest siden 
ungesnegler klatrer opp på
skallet til østers og filtrerer
vannet rundt østersen for
plankton. Etter hvert setter
flere tøffelsnegler seg oppå
hverandre, og østersens
vekst sinkes stadig mere. 
Utbredelsen er nok begrenset 
av temperaturen og arten kan 
spre seg mere ved bedre 
klimatiske forhold. Har fritt-
svømmende larvestadie, der 
larvene lett kan sprees med 
havstrømmer og ballastvann.

havområdet som skiller Danmark 
(Nord-Jylland) i syd, Norge 
(Sørlandet) i nord og Sverige 
(Bohuslän) i øst. 
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Spredning via ballastvann 
Andre arter forflytter seg 
mellom kontinentene via 
ballastvann eller som 
"haiker" på fartøyskrog. 
Dette er en stor utfordring i 
en verden med mye 
internasjonal cruise- og 
godstrfikk. Det er beregnet 
at det fraktes rundt 4 
milliarder tonn ballastvann 
til nye havområder hvert 
år. Mer enn 4500 arter er 
på reise i ballasttanker til 
enhver tid. Flere store 
algeoppblomstringer langs 
kysten av Norge sies å 
skyldes tilstedeværelsen av 
fremmede algearter. 

Når de fysiske forholdene 
er tilstede, vil næringsrikt 
vann kunne være grunnlag 
for en voldsom 
algeoppblomstring. I 2004 
ble ballastkonvensjonen 
vedtatt av IMOs, FNs 
sjøfartsorganisjons, 
medlemsland i et forsøk på 
å regulere og innføre tiltak 
for å begrense spredningen 
av fremmede arter via 
ballastvann. Konvensjonen 
er ennå ikke trådt i kraft. 
Problemet med fremmede 
arter som spres via 
skogene er ikke ennå 
regulert. Her i landet ble 
ballastvannforskriften 
vedtatt 1. juli 2010. I 
forskriften er det bl.a 
utpekt spesifikke

kystområder for utskftning 
av ballastvann. Natur-
mangfoldloven ble vedtatt 
av Stortinget 19. juni 
2000. Norge har en 
langstrakt kyst som gjerne 
kan deles opp i 3 når det 
gjelder arter. 3 hav-
områder –  3 ulike grupper 
økosystem. Det er snakk 
om Barentshavet, 
Norskehavet og 
Nordsjøen-Skagerak. Alle 
havområdene skiller seg 
fra hverandre mht bl.a 
temperatur, noe som kan 
være avgjørende for at 
fremmede arter skal 
overleve og formere seg. I 
tillegg har vi en del 
fremmede arter som lever 
på land langs kysten. 

Faksimile NRK 06.12.17. 

  Faksimile ITromsø 28.01.16. 
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Stans rovfisket etter leppefisk!
Det foregår i dag et storstilt uforsvarlig fiske etter leppefisk langs kysten. Leppefisken 
brukes av oppdrettsnæringen i kampen mot lakselusa. De artene som også kalles 
leppefisker har en viktig rensefunksjon i de økosystem de finnes. NMF er svært kritisk til 
dette storstilte fisket og krever fisket stanset. 
I 2017 ble det fisket 27,75 
millioner leppefisk på 
norskekysten. I 2016 ble 
det fangstet 22,17 millioner 
fisk. Fisket foregår på 
Sørlandet, Vestlandet og 
Midt-Norge. Leppefisken 
brukes av oppdretts-

næringen som rensefisk i et 
forsøk på å redusere antall 
lakselus i oppdretts-
merdene. 

De artene som benyttes 
mest er bergnebb 
(Ctenolabrus rupestris) og 
grønngylt (Symphodus 

melops), men også arter 
som berggylt (Labrus 
berggylta) og rognkjeks 
(Cyclopterus lumpus) 
benyttes i kampen mot 
lakselus, Bergnebb og 
grønngylt er de arter som 
finnes i størst antall i 
tareskogen langs kysten.

Foto: Erling Svensen. 

Leppefiskens funksjoner i 
fjæresteinene er mange og 
sammensatte, i tillegg til å 
gjøre en viktig jobb som 
rensefisk, som helt eller 
delvis lever av og plukke 
parasitter, sopp og sykt vev
fra andre fisker. Dette skal 
også holde nivåene av 
snegler, skjell og andre 
bunndyr i balanse. 

Samtidig er leppefisken 
også et viktig ledd i 
næringskjeden og 
kysttorskens viktigste 
matkilde. Kysttorsken er 
allerede i sterk 
tilbakegang, mye grunnet 
oppdrettsnæringens 
endring av kystmiljøet.

NMF har i mange år 
arbeidet mot fisket av 
leppefisk, da vi mener at 
det kun finnes en løsning  
for oppdrettsnæringen i 
fremriden. Tette, lukkede 
og flytende anlegg.
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Ved å hente ut over 20 
millioner individer av 
kysttorskens viktigste 
næringskilde setter 
oppdrettsnæringen 
ytterligere kjepper i hjulene 
for kysttorsken. Det er 
usikkerhet om hvor stedegne 
leppefiskene er. Men mye 
tyder på at de er relativt 
stasjonære, og det er god 
grunn til å frykte at mange 
steder har dette allerede ført 
til betydelig økologiske 
ubalanser. 

NMF har fått flere rapporter 
fra fiskere som rapporterer 
om økte mengder ”lus” på 
torsk fisket langs kysten. 
Noe som er en veldig sterk 
indikasjon på overfiske av 
leppefisk. 
Spesielt ille er dette da kyst-
torsken langs deler av 
norskekysten og Nordsjøen 
allerede er nær truet. 
Ukontrollert uttak av en 
nøkkelart som utgjør en 
viktig del av den økologiske 
balansen langs kysten er et 

risikabelt eksperiment. I 
tillegg er det et faktum at 
fisken lett blir skadet når 
den fanges i teiner. Dette er 
ikke bare 
dyrevelferdsmessig 
uforsvarlig, men også en 
fare for sykdom spredning 
når fiskerne setter tilbake 
sterkt skadet leppefisk. 
Dette fordi de da vil bli 
sårbare for infeksjoner og 
parasitter som slik vil spres 
til den resterende bestanden 
i området.. 

Faksimile fra NRK 23.01.16 og fiskerisiden.no 23.01.16

NMF er svært skeptisk 
til det store uttaket av 
leppefisk. Hvor mange 
fisk er der egentlig som 
fangstes? Noe fisk blir 
nok skadet og dør under 

fangsten? Hvilke 
konsekvenser har 
fangsten for de enkelte 
bestandene? Selv 
havforskere er 
bekymret! Hvilke 
konsekvenser har 

det store uttaket av 
leppefisk for økosystmet 
tareskog? 
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Makrell på ville veier
NMF ser med sterkt uro på den mengden av makrell som kommer til kysten av Nord-Norge 
hvert år. Makrellen er en rovfisk som kan beite hardt på både yngel av sild og lodde. Dette 
er viktige arter for de øvrige økosystem som blir skadelidende i mangel på disse. NMF 
foreslår en to-delt forvaltning av makrellen. NMF krever at makrellen nedfiskes til et 
bærekraftig nivå. 

Makrell. Foto: Wikipedia.no. 

ICES kom nylig med 
kvoteanbefalinger for 
fangst av makrell for 2018. 
Kvoten ble satt til 550 000 
tonn. For inneværende år er 
det åpnet for fangst av 
inntil 1.2 millioner tonn 
makrell for kyststatene 
Norge, Færøyene og EU. 
Dette skjer samtidig som at 
det nylig er tatt større  

mengder makrell rundt et 
isfjell ved Grønland. Det 
har også i en årrekke blitt 
observert og fangstet 
makrell langs kysten av 
Nord-Norge. Dette viser at 
makrellen også trekker 
nordover, enten som følge 
av klimaendringer eller 
som følge av matmangel. 
Makrell (Scomber 
scombrus) er en pelagisk 
fisk som er vanlig i det 

nordlige Atlanterhavet og 
Middelhavet. Lett kjennbar 
med karakteristiske 
fargetegninger i grønt og 
blått.  Fisken kan bli opptil 
50 cm lang og veie opp 
mot 3,5 kg. Beiter på 
rauåte, krill og fiskeyngel. 
Makrell tilhører samme 
familie som tunfiskene. 
Fisken er rask og smidig i 
vannet. 

Faksimile fra FiskeribladetFiskaren 29.07.17.
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Makrellen er en trussel mot 
disse siden den også vokser 
raskest og er øverst i 
næringskjeden. 
Nærings- og fiskeri-
departementet har 
kunngjort at det er inngått 
avtale mellom Norge, EU 
og Færøyene om en 
totalkvot3 på 816 797 tonn 
makrell for 2018. Dette er 
noe lavere enn kvoten for 
år 2017, som var på 1,2 
millioner tonn. NMF 
krevde overfor både 
reguleringsmøtet og 
Nærings- og fiskeri-
departementet at kvoten for 
2018 skulle 

opprettholdes på samme 
nivå som for år 2017. 

2-delt forvaltning
De siste 5-10 årene har
makrellen vandret nord i
Atlanteren, enten som
følge av klimaendringer
eller matmangel i
Nordsjøen. NMF foreslår
en todelt geografisk
forvaltning av makrell
langs
kysten av Norge. Siden
makrellen, som befinner
seg i Nord-Norge, må
ansees å være et problem
og utfordring for de marine
økosystem der, bør fisket

rettes mot nord. Hvor 
grensen skal settes 
bør vurderes av 
fiskerimyndighetene. 
Vestfjorden kan være et 
område der grensen kan 
settes. Ved en slik 2-delt 
forvaltning vil man kunne 
unngå overfiske på 
makrellen i Nordsjøen 
samtidigsom at man 
fangster makrell i Nord-
Norge. Hvis det iløpet av 
året viser seg at makrell-
bestanden ikke tåler denne 
beskatningen kan Fiskeri-
direktoratet gripe inn og 
stanse fisket. 

Faksimiler fra NRK 17.11.17 og 25.10.17. 
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Skader fiskeriene sjøfugl? 

Sjøfuglebestandene langs kysten har over mange år hatt en dramatisk tilbakegang. 
Kan årsaken til denne tilbakegangen tilskrives fiskeriene eller finnes det mer naturlige 
forklaringer? 

Havområdene rundt Norge 
er blant verdens mest 
produktive. Dette gir 
grunnlag til rike fiskerier 
langs hele kysten med 
hovedvekt på Nord-Norge 
og Barentshavet. 
I Barentshavet forvalter 
Norge en av de sterkeste 
og viktigste bestandene av 

torsk i verden, nordøst-
arktisk torsk. Store 
fiskeriressurser gir også 
grunnlag til et rikt 
mangfold av sjøfugl. 
Nord-Norge er kjent for 
sine store kolonier av 
sjøfugl langs kysten. Av de 
20 største sjøfugl-
koloniene på fastlands-

Norge finner man 18 nord 
for polarsirkelen. 
Lundefugl, krykkje, 
lomvi, alke, havhest, teist, 
alkekonge, polarmåke og 
havsule er alle kjente arter 
man finner i disse 
koloniene. I enkelte fugle-
fjell kan man finne over 
100 000 par sjøfugl. 

Faksimiler fra NRK 05.12.11 og 08.01.17. 

I de siste 10- årene har det 
imidlertid vært en 
dramatisk nedgang i antall 
sjøfugl langs kysten. 
Sjøfuglkolonier, som 
tidligere yret av liv, er i 
dag nesten borte. Hva kan 
dette skyldes? 
Fiskerimyndighetene fører 
i dag en fiskeriforvaltning 
som ser på økosystemene 
som helhet før det blir satt 
kvoter.  

De store fiskeriressursene 
bør derfor være forvaltet på 
en bærekraftig måte. Som i 
de fleste økosystem er det 
flere små ting som rammer 
ulike arter, på ulike måter 
og på ulike steder. 
Tidligere tiders krasj i 
bestandene av sjøfugl har 
vist at fiskeriene må ta sin 
del av skylden. 
Det foregår imidlertid i dag 
fiskerier på viktige arter 
som tobis, lodde og rauåte. 
Disse nøkkelartene er 
svært viktige for en rekke 
økosystem langs kysten, 
også sjøfugl. Artene regnes 
gjerne som startforet for et 
stort antall arter sjøfugl 
langs   

kysten og i Barentshavet.

NMF er svært skeptisk 
til dette fisket og mener 
dette må stanse. Disse 
fiskeartene burde av 
prinsipp ikke fiskes på.

Lundfuglen på Røst 
Lundefuglbestanden på 
Røst har til alle tider vært 
en av verdens største. Det 
viktigste nærings-
grunnlaget for lunden i 
kolonien er sildeyngel som 
driver fra 
gyteområdet på Vestlandet 
og Trøndelag forbi på vei 
mot oppvekstområdet i 
Barentshavet. 
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Flere års overfiske på silda 
på 50- og 60-tallet førte til 
fullstendig kollaps i 
bestanden.  Dette førte til 
alvorlig svikt i nærings-
tilgangen for kolonien av 
lundefugl noe som igjen 
førte til feilslått hekke-
suksess over mange år. 
Sildebestanden har i nyere 
tid blitt større, men som 
følge av endrede 
miljøforhold i Nordsjøen 
sliter sildeyngelen med 
overlevelsen. Dette fører 
fortsatt til sviktende 
næringstilgang og 
hekkesuksess for 
lundefuglen. Lundefuglen 
får som regel bare 1 unge 
om året og kan bli rundt 25 
år gammel. Dette er en 
forplantningsstrategi man 
finner hos en rekke sjøfugl 
og kan være en løsning for 
å takle svingninger i 
næringstilgangen. De tåler 
svingninger i nærings-
tilgangen, men den er 
veldig sårbar for langvarig 
nedgang i nærings-
tilgangen. 

Lomvien 
Svingninger i bestandene 
av lodde,torsk og hyse i 
Barentshavet førte til en 
lignende konsekvens for 
lomvibestanden på 80-
tallet. Da loddebestanden 
kollapset førte det til en 
kraftig nedgang for 
bestanden som følge av 
sviktende hekkesuksess og 
at voksne fugl rett og slett 
sultet ihjel. 
På Bjørnøya og Hornøya i 
Øst-Finnmark ble det i 

1987 registrert en nedgang 
på 80-90 %. Andre sjøfugl, 
som lunde, skarv og 
krykkje trakk ut av 
området på jakt etter 
næring og ble ikke så 
kraftig rammet. 

Taretråling 
I dag ser vi ulike 
konsekvenser av de 
fiskeriene som foregår 
langs kysten. På Vestlandet 
har det siden årtusenskiftet 
vært en sviktende 
hekkesuksess for en rekke 
kystfugl som ærfugl, 
toppskarv, måker og terner. 
Kunne et omfattende 
industrifiske etter tobis/sil i 
Nordsjøen være årsaken? 
Tobis er jo en nøkkelart for 
sjøfugl. Dette fisket har 
hatt konsekvenser for 
sjøfuglene som hekker på 
Shetland og på østkysten 
av Skottland, men 
forskning har vist at 
avstanden fra tobisfeltene 
til Vestlandet er for store. 
Sjøfuglene her i landet 
henter normalt mat 
nærmere koloniene og 
årsaken må derfor ligge 
nærmere kysten.  

Sjøfugl uten fiskeslog 
Sjøfugl og fiskere har i 
uminnelige tider oppholdt 
seg sammen på havet. Der 
det var tett med sjøfugl var 
det som regel mulighet til 
fiske. Etter fisket var det 
normalt at fiskeslog og 
ikke salgbar fisk ble kastet 
på havet til stor glede for 
sjøfuglene. I dager det 

kommet et generelt forbud 
mot utkast av kommersielt 
viktige arter. Dette har ført 
til negative konsekvenser 
for en rekke sjøfuglarter 
som har mistet en relativ 
stabil næringstilgang fra 
fiskeflåten. Mangelen på 
fiskeavfall har også ført til 
at arter som tjuvjo, 
sildemåke og svartbak, 
som har levd godt på denne 
næringstilgangen, har økt 
predasjonen på andre arter. 
Unger av krykkje, ærfugl 
og lunde er blant flere arter 
som har blitt skadelidende. 

Garnfanget sjøfugl 
Det største problem 
mellom sjøfugl og fiskerier 
i våre havområder i dag er 
ulike typer garnfiske. 
Hvert år blir et større antall 
sjøfugler tatt som bifangst i 
langskysten. Lomvi er den 
arten som oftest går i 
garna, men også arter som 
ærfugl, skarv, havelle og 
sjøorre ender som bifangst.  
Linefisket har også vist seg 
å kunne være en dødsfelle 
for havhesten, men det har 
blitt satt i gang tiltak for å 
redusere denne bifangsten.  
De marine økosystem i 
norske havområder er 
komplekse og små 
endringer kan få 
dramatiske konsekvenser. 
Rekrutteringen av sild på 
kysten og lodde i 
Barentshavet kan variere 
stort mellom de ulike årene 
noe som igjen kan føre til 
konsekvenser for 
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næringstilgangen og 
dermed hekkesuksessen til 
sjøfuglene. Fiskeriene må 
fortsatt reguleres hardt for 
å unngå overfiske og 
dermed negative 
konsekvenser for de 
marine økosystem. 
Bifangst av sjøfugl er et 
problem for fiskeriene og 
må løses.  

Søpla dreper! 
Det marine avfallet er en 
trussel mot dyrelivet i de 
marine økossystem. Vi har 
lenge hørt om spøkelses-
garn som fortsetter å fange 
fisk lenge etter at de er 
tapt. 

Plastavfall, eksempelsvis 
garnrester kan være 
livsfarlig for sjøfugl. 
Havsula, foto øverst denne 
siden, som ble funnet ved 
Helgøy i Karlsøy 
kommune hadde fått 
garnrester rundt nebbet og 
sultet i hjel. I andre tilfeller 
har fugl spist avfall som de 
trudde var mat, fått 
problemer, og dødd (foto 
nederst på siden). Når 
plasten smuldrer skikkelig 
opp, dannes det mikroplast. 
Mikroplast kan i noen 
tilfeller taes opp, som mat, 
av mikroorganismer. 
Konsekvensene kan bli at 
plast ender lenger opp i 
næringskjeden, i fisk. og 
sjøfugl.

Måkefugl forspist på avfall. Foto: Wikipedia. 

Faksimile NRK 18.04.18. 25



Fakken vindturbinanlegg – et grovt statlig hærverk mot 
vakre Vannøya og kysten vår! 

Foto: Norges Miljøvernforbund. 

I løpet av de 10 - 15 siste 
årene har det langs kysten 
blitt etablert en rekke 
vindkraftanlegg. Store og 
ellers uberørte 
landskapsområder har blitt 
forvandlet til 
industriområder med store 
og ruvende vindturbiner. 
Hver vindturbin er 
tilknyttet hverandre med et 
omfattende veinett. 
Finansiert gjennom bl.a  
el.- avgiften, betalt av deg 
og meg, har disse såkalte 

miljøtiltakene blitt etablert. 
Man hører gjerne at 
vindparken skal kunne 
produsere strøm 
tilsvarende et gitt antall 
husstander. Det som ikke 
sies er at energien fra 
vindparken gjerne skal 
eksporteres til utlandet. 
Norge selv er selvforsynt 
med energi og trenger ikke 
mere kraftproduksjon.  

En vindpark legger store 
beslag på uberørte 

landskapsområder der 
inngrepene også fortrenger 
reindriften fra beite- og 
kalvningsområder. En 
vindturbin er en trussel mot 
bla de store rovfuglene 
våre og tar regelmessig 
livet av disse der de finnes 
i nærheten. Vindturbinene 
sees gjerne på svært lang 
avstand da de gjerne kan 
være 80 m høye der 
rotorene kan ha en 
diameter på 90 m.  
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Hva er vitsen med å 
ødelegge norsk landskap og 
natur for så å eksportere 
strømmen til utlandet? 
Er det behov for strøm i 
f.eks Russland eller
Tyskland, så får
myndighetene der legge til
rette for
etablering av lokale
vindparker.

Vindparker til havs 
Regjeringen kunngjorde 
desember 2017 at det skal 
åpnes for etablering av 
vindparker langs

kysten. På nytt skal 
kystlandskapet ødelegges 
for at Norge skal hjelpe 
verden, med de 
konsekvenser det får for 
både landskap, sjøfugl og 
fiskerier.  

Fakken vindpark 
Vindparken på Vannøya i 
Karlsøy kommune i Troms 
er et godt eksempel på 
hvordan kystlandskapet er 
ødelagt av vindparken. 
Vindparken ble åpnet i 
2012 og består av 18 

vindturbiner som kan 
produsere opp til 130 GWh 
i året tilsvarende 
strømbehovet til 7000 
husstander. NMF jobbet 
lenge for å stanse 
vindparken. 

NMF har over mange år 
jobbet mot et stort antall 
vindparker rundt omkring i 
landet.

Foto: Norges Miljøvernforbund. 
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Foto: Norges Miljøvernforbund. 

Foto: Norges Miljøvernforbund. 
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Tareskogen raseres! 
- krav om endret forvaltning.
Norges Miljøvernforbunds (NMF) kystovervåkingsfartøy MS Miljødronningen har dokumentert at 
taretrålere skader bunnfauna og raserer havbunnen ved taretråling. Tareskogen har, i de fylker det 
gjelder, blitt omdannet til en lavproduktiv tareskog med lavt biologisk mangfold. Redusert biologisk 
mangfold fører til konsekvenser for sjøfugl som bruker tareskogen som beiteområde og for fisk og 
krepsdyr som bruker tareskogen som beite- og oppvekstområde. NMF krever at hele forvaltningen av 
tang og tare må endres til en mere miljøvennlig drift.  

Taretråler. Foto: Bertram Sømne.

Havforskningsinstituttet (HI) har 
nylig publisert en rapport etter 
flere års prøvehøsting av tare i det 
sørlige Nordland. Sitat artikkel 
HI: « Fire års pause før 

ny taretråling er ikkje nok for 

tareskogen i Nordland. Det 

viktige plante- og dyrelivet i 

tareskogen rekk ikkje å etablere 

seg i løpet av den vanlege 

pausen mellom kvar hausting. 

Tareskogen er truleg eit viktig 

oppvekst- og næringsområde for 

mange fiskeartar». Selv om 
dette gjelder tareskogen i 
Nordland, så er dette noe NMF 
har påstått i alle år. Når 
tareskogen tråles omdannes 

den over tid til en homogen 
kulturskog. Som et plantefelt på 
land.  

Høy biodiversitet  
Stortare (Laminaria hyperborea) 
er den arten det høstes mest på. 
Den vokser langs hele kysten og 
kan bli opptil 4 meter lang. En 
plante av stortare bruker 
normalt 7- 8 år på å oppnå full 
størrelse, noe som også fører til 
at artsdiversiteten ikke øker 
vesentlig før planten er nærmere 
5 år gammel. Det er funnet 
stortare som har vært  15 år 
gammel. Tareskogen, som kan 
strekke seg fra fjæra og ned 

til ca. 30 meters dyp, er et viktig 
beiteområde for både sjøfugl og 
fisk i tillegg til at den er 
oppvekstområde for flere arter 
torskefisk. Stor primær-
produksjon, artsdiversitet og 
individtetthet gjør at tareskogen 
lettest kan sammenlignes med 
regnskogen. I en utrålt tareskog 
ved Rott i Rogaland ble det på 3 
planter funnet gjennomsnittlig 
82 arter og 7500 individer pr. 
plante. Ødelagt kystfiske Når 
taretrålere tråler så hardt på 
tareskogen som de gjør, vil 
dette føre til alvorlige 
konsekvenser for alt liv som er 
avhengig av tareskogen i mange 
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år. Når all tareskog langs kysten 
av Rogaland nordover til 
fylkesgrensen til Nordland 
tråles iht. til høstingsplanen, vil 
kun 20-30 % av tareskogen i de 
fylkene, til enhver tid være 
maksimalt 5 år og da ha en 
tilnærmet fullverdig arts-
diversitet. Tareskogen vil ikke 
fungere som tareskog før 
tidligst 5 år etter taretråling. Da 
vil størrelsen på tareskogen 
være såpass stor at den på nytt 
kan fungerer som skjul for 
fiskeyngel, samtidig som at 
biodiversiteten er økende.  
Tareskogen vil på nytt fungere 
som beiteområde for fisk og 
sjøfugl. Det vil si at ca. kun 
hvert 5. trålefelt langs kysten 
har en nødvendig viktig 
funksjon som beite- og 
oppvekstområde for fisk og 
sjøfugl. Dette er svært alvorlig.  

Krav om endret forvaltning  
Dagens forvaltning av tang og 
tare med en høstesyklus på 5 år, 
i praksis 4,5 år, er økologisk 
uforsvarlig. Dagens forvaltning 
er direkte rovdrift på tareskogen 
med de konsekvenser dette har 
for økosystemene i og omkring 
tareskogen. Trålt tareskog er i 
dag et økosystem med lavt 
biologisk mangfold.  
NMF ser det nødvendig at man 
øker høstesyklusen til minimum 
8 år. Da vil tareskogen igjen få 
et akseptabelt høyt biologisk 
mangfold, før den på nytt tråles. 
Tareskogen er et viktig 
økosystem for bl.a krepsdyr, 
sjøfugl og fisk, ikke bare som 
høstingsområde for FMC 
Biopolymer. Dagens høstings-
metoder, der man drar en 
gaffellignende trål etter fartøyet, 
raserer tareskogen fullstendig, 
da alle tareplantene fjernes i 
trålerfeltet.  

I tillegg knuses og ødelegges alt 
liv fullstendig på havbunnen. 
Dette er ikke holdbart og må 
endres. NMF krever at driften 
legges om til «plukkhogst, 
grabbing av tang og tare». Ved 
bruk av grabb i høstingen av 
tang og tare vil man skåne 
økosystemene i tareskogen på 
en helt annen måte. Dette vil 
sikre raskere gjenvekst, 
samtidig som at man 
opprettholder det biologiske 
mangfoldet i tareskogen.  

NMF krever at det fremlegges 
en faglig økologisk vurdering 
av bruk av grabb ved høsting 
av tang og tare. Forvaltningen 
av tang og tare med høstings-
metoder er nødvendig å 
endre. Økosystemet tareskog 
raseres av taretråling. 

Tareskog rasert av taretråler. Foto:Norges Miljøvernforbund.
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"Vi lever på en ufattelig nydelig liten 

planet. Men vår eksistens som men-

nesker er truet. Hvis vi skal overleve 

må vi lære oss å tenke annerledes. 

Fremtidens tanker må være naturlo-

jale. De må omfatte alle mennesker. 

Alle levende vesener. For alt levende 

liv har en egenverdi. Dypøkologi er 

en tenkemåte for fremtiden. Den 

kan hjelpe oss å finne alternativer 

til det som i dag synes å være livs-

farlig og uforpliktende tankeløshet. 

Dypøkologi er en form for moralsk 

alvor, basert på analyse og vitenskap. 

I bunn og grunn tar dypøkologien 

sikte på å avklare hva livskvalitet er 

og hvilke varige gleder vi kan ha som 

mennesker. Derfor er dypøkologi 

også fantasi og lek. Men i kjernen er 

dypøkologi en holdning. En forplik-

tende holdning." 

Slik oppsummerte Arne Næss, da 95 år 
gammel, sin filosofi på slutten av et langt 
liv i tenkningens tjeneste. Gjennom sitt 
fokus på økologi, satte han et gryende 
miljøengasjement i verden på dagsor-
denen. Da det organisatoriske utløpet 
for økologisk tenkning, Framtiden i våre 
hender, ble grunnlagt av Erik Dammann i 
1974, var Arne Næss en selvskreven men-
tor og støttespiller. Da det politiske utløpet 
for økologisk tenkning, Miljøpartiet De 
Grønne, ble opprettet i 1988, var Arne 
Næss en inspirasjonskilde og støttespiller. 
I bunnen for alle initiativene for miljøet lå 
erkjennelsen av at "fremtidens tanker må 
være naturlojale".

Miljøbevegelsen ble lenge sett på som en 
kuriositet. Man brukte merkelapper som 
"gamle hippier" og "romantikere" om dem 
som forfektet en verdensanskuelse bygget 
på erkjennelsen av mennesket som en in-
tegrert del av økosystemet og at alle deler 
av økosystemet har verdi i kraft av seg selv.
Arne Næss publiserte i 1973 en tekst hvor 
han påpeker et skille mellom det han 
kaller grunn økologi og dyp økologi. Dette 
ble inngangen til videreutviklingen av 
retningen DYPøkologi, og sammen med 
George Sessions formulerte og publiserte 
han i 1984 åtte punkter  for å beskrive og 
begrense begrepet dypøkologi.

1. Utfoldelsen av og velferden til alt 
menneskelig og ikke-menneskelig liv på 
jorden har verdi i seg selv. Disse verdiene 
er uavhengige av den nytteverdi den ikke-
menneskelige delen av naturen kan ha for 
menneskelige formål.
2. De ulike livsformenes rikdom og mang-
fold bidrar til å virkeliggjøre disse verdiene, 
og har også verdi i seg selv.
3. Mennesker har ingen rett til å redusere 

dette rike mangfoldet med mindre det 
gjøres for å tilfredsstille livsviktige behov.  
4. Utfoldelsen av menneskelige liv og kul-
turer er forenlig med en betydelig mindre 
menneskelig befolkning. Utfoldelsen av 
ikke-menneskelige liv krever på lang sikt 
(i et tidsperspektiv på flere hundre år) en 
betydelig mindre menneskelig befolkning 
i fremtiden.
5. Nåværende inngrep i den ikke-men-
neskelige delen av naturen er av altfor 
stort omfang, og situasjonen forverres 
hurtig.
6. Politikken må derfor legges om. Aktuelle 
politikkområder berører grunnleggende 
økonomiske, teknologiske og ideologiske 
strukturer. Den resulterende tilstanden vil 
være dypt forskjellig fra den nåværende.
7. Den ideologiske endringen vil hoved-
saklig bestå i en verdsetting av livskvalitet 
(å dvele ved situasjoner av iboende verdi) 
snarere enn å holde fast ved en stadig 
økende materiell levestandard. Folk vil få 
en dypsindig forståelse av forskjellen på 
storvoksthet og storhet.
8. De som slutter seg til de foregående 
punktene har en forpliktelse til å prøve å 
virkeliggjøre de nødvendige forandrin-
gene. 

Det er mange måter å oppfatte verden på. 
Det ser vi av historiebøkene, og det ser vi 
i samtidsdebatten. Å finne sannheten om 
verdens beskaffenhet har vært filosofenes 
mål helt siden antikkens grekere vandret 
på jorda - og kanskje også før det. Det 
ligger i menneskets natur å undres på 
tilværelsens hva, hvorfor og hvordan. Mye 
er tenkt, og i takt med tida har verden 
endret seg. På jorda i mars 2012 erfarer vi 
at regnskog hogges ned og at dyrearter 
derigjennom forsvinner. Vi ser at klimaet 
har blitt mer ekstremt med flere store 
flommer, flere harde tørkeperioder og 
endringer i de lokale nedarvede værer-
faringene. Røster rundt om i verden tar til 
orde for ansvarliggjøring av mennesket 
for at verden er i ubalanse. Andre røster 

rundt om i verden tar til orde for at det vi 
er vitne til i flora, fauna og klima kun er 
naturens egen variasjon over et spenn på 
millioner av år.

Med dypøkologiens gryende ansvarlig-
gjøring av mennesket i en verden der 
klimaforandringer og regnskogsproblema-
tikk ennå ikke var på dagsorden eller i folks 
bevissthet, fikk vi et redskap for hvordan 
harmonien og livskvaliteten kan råde. Er vi 
villige til å gripe dette redskapet og omfa-
vne de dypøkologiske verdiene?

Menneskets fornuft er ikke en enhet
lig valør. Fornuften kan være egoistisk 
basert gjennom at mennesket ser seg 
som verdensaltets forvalter med rett til å 
bestemme hvilke deler av verden som skal 
ha verdi og derigjennom hvilke deler som 
per definisjon er uten verdi - for mennes-
ket. Fornuften kan også være altruistisk 
gjennom å anerkjenne det samfunnsmes-
sige ansvaret som ligger i å styre og lede 
verden - ansvaret for å anerkjenne at alt 
har en verdi, om enn ikke for mennesket 
her og nå.

Dypøkologiens far Arne Næss (1912-2009) 
var i forkant av den moderne tidsånd da 
han formulerte viktigheten av å ivareta 
det biologiske mangfoldet. Gjennom de 
tiårene som har gått siden lanseringen av 
de åtte økologiske punktene på begyn-
nelsen av 1970-tallet, har en begynnende 
modningsprosess funnet sted. Mennesket 
hadde gjennom århundrer vokst seg 
inn i tanken om sin egen storhet. Det tar 
således tid å se seg selv som en del av 
et hele. Det krever en evne til å se ting 
utenfra. For å la dypøkologien forklares 
gjennom en parafrase over Henrik Ibsen: 
Mennesket bør se alle sine handlinger 
som en del av en helhet, ikke stykkevis og 
delt som isolerte hendelser uten inn-
virkninger på helheten.

Denne helheten var det Norges Miljøvern-
forbund ønsket å fokusere på da organ-
isasjonen ble stiftet i 1993. Gjennom 
sitt urbefolkningsinspirerte emblem 
signaliserte man en ambisjon om å 
videreføre verdens urbefolkningers syn på 
naturen som en levende organisme, der 
alle deler er viktige for at helheten skal 
kunne opprettholdes. Miljøverforbundet 
lar i sitt emblem ørnen, treet og padda 
symbolisere alt liv i lufta, på land og i van-
net, og sola representerer energien som er 
livgivende for både menneskene og andre 
livsformer. Alt dette er samlet i en totem 
som står for den livsnerven vi mennesker 
er forutbestemt til å verne om og ta vare 
på.

Arne Næss og dypøkologien:

Menneskene og mangfoldet 
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Medlemmene er vår ryggrad

Det er medlemmene våre som utgjør 
mesteparten av det lokale og regionale 
arbeidet i Norges Miljøvernforbund. 
Alle medlemmer i Norges Miljøvernfor-
bund kan delta på og fremme forslag 
til Miljøtinget, som er vårt svar på andre 
organisasjoners årsmøte. Bare medlem-
stallet i seg selv, gjør NMF sterke. 

Når vi snakker miljø til de som tar 
beslutninger, vet de at vi har nesten 4000 
mennesker i ryggen! Det nytter! Har du 
lyst til å jobbe med miljø der du bor, eller 
kanskje starte en egen nærmiljøgruppe? 
- Det er enkelt og du  får god hjelp 
av hovedkontoret. Ikke nøl med å ta 
kontakt!

Medlemsfordeler:

-Medlemsmagasinet Miljømagasinet seks 
ganger i året.
-Rabatt i Miljømarkedet og i hele 
Miljøtrekløveret (Miljøhotellet Seletun, 
Miljødronningen og Luden Selskapslo-
kale).

Ved spørsmål ring 55 30 67 10 eller send 
en epost til medlem@nmf.no

Hvis du vil vite mer om Norges Miljøvern-
forbund, kan du finne dette på internett-
sidene våre www.nmf.no –ønsker du å 
bli aktiv, kan du ta kontakt med oss ved 
å ringe 
55 30 67 10, 
eller sende en epost til 
medlem@nmf.no 

Vi setter pris på kontakt med  våre med-
lemmer. Ikke nøl med å ta kontakt hvis 
det er noe du lurer på!

Hei kjære medlem!
Kan du hjelpe oss å doble medlemstallet?

Verv et medlem!

 Medlemsansvarlig

Ta kontakt med medlemsansvarlig:

Telefon : 55306710
E-post   : medlem@nmf.no

Norges Miljøvernforbund 
v/Medlemskontoret 

Postboks 593

5806 Bergen

For å bli medlem på internett: 

gå til www.nmf.no/medlem

eller

Scann QR-koden for direktetilgang fra mobiltelefon 

eller surfebrett.



Villmark, lokal mat og moderne 

fasiliteter i autentiske bygg helt til-

bake til 1614 e.kr

-Tips dine venner om Seletun, en bort-
gjemt perle øverst i Osvassdraget
Medlemsfordel: 25% på leie av stedet!

Miljøhotellet Seletun er bygget, eid og 
driftet av Miljøvernforbundet og er en av 
grunnsteinene i organisasjonen. Dette 
er Europas mest miljøvennlige hotell, fra 
kloakksystem til servietter og byggene. 
Seletun ligger på en sjarmerende halvøy 
øverst i Osvassdraget. Bygget for å ta imot 
grupper, leier man Seletun har man hele 
stedet for seg selv.

Fasiliteter & aktiviteter:
- Utendørs Konsertamfi til 

200personer
- Utendørs grillhus
- Kurs & Konferanse lokaler
- Overnatting til 37 personer.
- Øl stue
- Bueskyte bane med utstyr
- Kanopadling
- Fiskemuligheter
- Også gode aktivitetfasiliteter 

forbarn som skattejakt, 
hesteskokast osv. 

Overskuddet går i sin helhet til Norges 
Miljøvernforbund.

Ta kontakt for mer informasjon, 
booking eller forespørsler.

Vi har gode priser!

Kontaktinfo og besøksadresse: 
Henrik Rutledal tlf 919 12015 
eller 55 30 67 00, 
seletun@seletun.no.

Engevikveien 130 
5229  Kalandseidet.
Postadresse:: Pb 593, 5806 Bergen.

Miljøhotellet Seletun 



Ha et flott arrangement i 

flotte omgivelser og støtt en 

god sak samtidig

Medlemsfordel: 25% rabatt på leie av 
lokalet for medlemmer av NMF!

Luden Selskapslokale åpnet i Mars 2011 
og har vært en braksuksess. Luden er 
et fullt utstyrt selskapslokale med både 
skjenkebevillning, bar & restaurant. 
Lokalene ligger sentralt i Indre Sandviken 
i Bergen. Rustikke og historisk riktige 
lokaler, ligger i Norges største ombruks-
bygg, Ludeboden. Stedet har blant annet 
parkeringsmuligheter, sitteplasser opptil 
120 personer på full middag og intims-
cene.

På Luden kan man ha:

- Kurs, møter & konferanser
- Bedriftsarrangementer
- Bryllup
- Konfirmasjoner
- Bursdager, jubileer og andre 

festivas
- Julebord
- Middager

MS Miljødronningen ligger ett utenfor 
dørstokken, med konferanserom til 
50 personer og overnattingsplasser.
Leies også ut, gjerne sammen med Luden.

- Stor brygge
- Lydanlegg, projektorer 

og annet konferanseutstyr

Hold møtet ditt, middagen eller 50 års 
dagen på en av våre flotte steder. Vi er 
billig på pris, har god service og ikke 
minst. Alt overskudd går til Norges 
Miljøvernforbund.
Bergens mest miljøvennlige og 
resirkulerte lokaler!

Kontaktinfo og besøksadresse:  
Henrik Rutledal,
tlf: +47 919 12015.
nmf@nmf.no
Ludeboden,
Skuteviksboder 24, 5806 Bergen.

Luden Selskapslokale



MS Miljødronningen – et fantastisk 

verktøy & et fantastisk skip. Nå til 

utleie!

Støtt Miljødronningen så hun kan rydde 
problemer og fortsette å vokte langs 
kysten

Medlemsfordel: 15% rabatt på leie av 
konferanserommet!

MS Miljødronningen er en 36m lang kata-
maran	av	typen	Flying	Cat.	«Dronningen»	
som den populært er kalt, ble bygget 
av Miljøvernforbundet for å overvåke 
kysten og dokumentere miljøskader og 
ødeleggelser på havbunnen. Blant annet 
oppdrettsnæringens forferdelige griseri. 

Fasiliteter:

- Helikopterdekk for helt opp til 
store ambulanse helikoptre

- Konferanserom til 50 personer 
med alt teknsik utstyr i høyeste 
kvalitet

- Miniubåt (ROV), går til 1500m 

under havoverflaten  
og filmer i HD kvalitet  
og sender live til konferanse  
rommet eller på Tv. (Midlertidig  
tatt ut)

- Matservering
- Bar og skjenkebevillning for øl & 

vin
- Overnatting til 22 personer 

(2-manns lugarer)
- Laboratorium
- Flere dykkersett og fyllestasjon 

for pusteluft

Muligheter:

Miljødronningen kan leies til bla:
- Kurs, konferanser & møter
- Blåturer til ønsket destinasjon
- Dykketurer med dykkerutstyr
- Kunde arrangementer
- Sightseeing
- Tur til f.eks Miljøhotellet 

Seletun for middag, aktiviteter 
og over - natting

- Firmaturer
- Undervisningslokale
- Transport
- Transport

Vi har rimelige priser, gode fasiliteter og 
mange opplevelser å tilby.
Skip det vanlige lokalet og prøv noe nytt 
og spennende. Miljødronningen må op-
pleves.

Du er som medlem og medeier i Skipet er 
selvsagt hjertlig velkommen til å komme 
og se det fantastiske skipet. Kontakt oss, 
55 30 67 00.

Kontaktinfo: 
Kurt Oddekalv
+47 908 92268 eller 55 30 67 00.
nmf@nmf.no
Besøksadresse: 
Ludeboden, Skuteviksboder 24, 5806 
Bergen.

MS Miljødronningen
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