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Anmeldelse av grovt skadverk på Norges Miljøvernforbunds bannere 
(med budskap mot Stangeland AS sin ødeleggelse av Haramsøya/vindkraft) 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette skadeverk på to separate bannere montert på vegger på 
Tjelta i Sola kommune. Skadeverket begge steder er utført i tidsrommet mellom lørdag 25/7 og tirsdag 28/7. 
 
To bannere på 2,5 x 12 meter størrelse er skåret istykker og ødelagt i det som kan se ut som en koordinert aksjon. Dette er 
tydeligvis ingen guttestreker. Bannerne, som er laget i sterk PVC-duk, er montert 3,6 km fra hverandre i avstand og det er 
tydelige knivmerker i banner og rundt fester. Det er også tydelig at det er samme motiv som ligger bak ødeleggelsen av 
begge bannerne. 
 

Skadeverk 1 – Banner på driftsbygning Tjeltavegen 139, Sola kommune, vegg mot nordvest. 
Banner med Skriften «T-STANGELAND RASERER Haramsøy og Guleslettene», og med undertekst «Ferdig 
rasert: Måkanuten, Bjerkreim, Fitjarfjellet, Midtfjellet, Tellenes». (se vedlegg) 
 
Skadeverk 2 – Banner på garasje Vindholen 539, Sola kommune, vegg mot nordøst. 
Banner med Skriften «T-STANGELAND DREPER HARAMSØYA». (se vedlegg) 

 
Ettersom begge bannerne har budskap som protesterer mot, og ansvarliggjør Stangeland AS for sine ødeleggelser av 
landskapet på Haramsøy i Ålesund kommune i forbindelse med byggingen av et vindkraftverk på oppdrag fra Zephyr 
AS/Haram Kraft AS, så er dette også tydelig et underliggende motiv for skadeverket. 
At dette er utført av noen tilknyttet selskapet Stangeland AS, eller noen som sympatiserer med Stangeland AS er svært 
tydelig da Stangeland-logoen øverst på bannerne er skånet, mens det øvrige budskapet er skåret bort og fjernet/stjålet. 
 
Begge skadeverkene har skjedd på privat eiendom. Norges Miljøvernforbund leier de respektive veggplasser av 
eier/grunneier. Norges Miljøvernforbund registrerer at politiet tilsynelatende ikke mangler ressurser eller mannskap for å 
beskytte utbyggerne av vindkraft, enten det er på Sørmarkfjellet eller Frøya i Trøndelag, eller det er på nettopp Haramsøya 
i Ålesund kommune. Det forventes derfor at Sør-vest politidistrikt prioriterer denne etterforskningen proporsjonalt med 
ressursbruken på de respektive utbyggingsstedene. 
 
Norges Miljøvernforbund ser dette skadeverket som et klart og koordinert angrep på demokratiet og 
ytringsfriheten hjemlet i Grunnlovens §100. 
 
Norges Miljøvernforbund ønsker tilbakemelding på hvordan politiet ved Arnfinn Nilsen, arnfinn@nmf.no Tlf. 952 67 007 
 
Med miljøvennlig hilsen 
Norges Miljøvernforbund 

_______________________     _______________________ 
Kurt Willy Oddekalv - Leder     Arnfinn Nilsen  - Saksbehandler 
kurt@nmf.no       arnfinn@nmf.no 
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Vedlegg: 

Banner 1 - driftsbygning Tjeltavegen 139, Sola kommune 

Bilder fotografert 28/7-2020 

Banneret er 2,5 meter høyt og det går en grøft inn mot veggen slik at gjerningspersonene må hatt noe 
å stå på for å klare å kutte så høyt oppe på banneren. 28/7-2020 



 

 

  

Tydelige knivmerker 28/7-2020 

 

 

 

Tydelige knivmerker, kutt og riv, høyrehendt person? 28/7-2020 

 



 

 

Banner 1 - driftsbygning Tjeltavegen 139, Sola kommune slik den så ut etter montering 22/6-2020. 

 



 

Banner 2 - garasje Vindholen 539, Sola kommune 

 

Også på denne banneren er teksten under STANGELAND skåret ut med kniv og fjernet/stjålet. 

 
 

Tydelige knivmerker. PVC-duken er kuttet med kniv. Kuttmerke i veggen. 



 

 

Denne banneren er klart synlig fra eier og direktør i Stangeland AS sitt privathus (forgrunnen). 

Samme dag, og like etter at banneren ble montert den 19/6-2020 ble denne bussen stilt opp foran slik 
at banneren ikke lengre ble synlig fra veien eller fra direktør og eier, Olav Stangeland sitt hus. Denne 
bussen står der fremdeles pr. 28/7-2020 og dekker innsynet til banneren. Til tross for dette er banneren 
skåret i stykker med kniv og fjernet/stjålet i det som kan se ut som en koordinert aksjon mot to 
separate steder (3,6 km avstand). Denne banneren har etter montering (pga bussen) ikke vært synlig 
fra veien, så dette faktum i seg selv bør åpenbart begrense antallet mistenkte i saken betraktelig. 

 


