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Sognefjorden Vel er en forening som ønsker å forvalte Sognefjorden på en bedre måte enn i dag. Vi ønsker 

også å fremme bruk av fjordens ressurser på en bærekraftig måte.  

 

I 2020 hadde Covid-19 pandemien naturlig nok en stor påvirkning også på foreningens aktiviteter, med 

betydelig redusert møtevirksomhet og deltakelse på arrangement. Foreningen har likevel kommet med 

innspill til relevante høringer og kommunale planer (vedlegg 1) og styremedlemmer har vært synlig i 

lokalavisen gjennom leserinnlegg (vedlegg 2). 

 

Sognefjorden Vel er tilknyttet FNF Sogn og Fjordane (Forum for Natur og Friluftsliv) og er representert i 

referansegruppene for Indre og Ytre Sogn vassområde. Gjennom sistnevnte rolle har foreningen mulighet til 

å delta på møter i regi av vannregionmyndighetene som omfatter disse områdene, og vi deltok i januar på 

dialogmøte med Miljø- og klimaavdeling hos Statsforvalteren i Vestland (vedlegg 3). 

 

Vedlegg 4 viser en kortfattet oversikt over hva SoVel har arbeidet med i 2014-2020. 

 

   

Styremøter, årsmøte 

Det ble avholdt 4 ordinære styremøter i 2020: 28. januar, 27. februar, 29. september og 19. november. De tre 

førstnevnte ble avhold fysisk i Sogndal, mens det siste ble avholdt digitalt. 

 

Det ble tidlig i mars innkalt til fysisk årsmøte i Sogndal 26. mars. På grunn av koronasituasjonen, og med 

ønske om å holde et fysisk møte, ble møtet utsatt på ubestemt tid. Årsmøtet ble avholdt digitalt 19. 

november. 

 

 

Styremedlemmer 

Siden forrige årsmøte (19. november 2020) har styret hatt følgende sammensetning: 

 

Leiar:  Torbjørn Dale (1949), Sogndal, utdannet marinbiolog, har undervist akvakultur og 

marinbiologi ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), pensjonist. 

 E-postadresse: torbjorn.dale@enivest.net , Mobil: 90 55 19 22  

 

Nestleiar:  Olav Vestrheim (f. 1970) oppvokst i Arendal, studert bioteknologi/molekylærbiologi ved 

Universitetet i Bergen, har jobbet med genetikk ved Veterinærhøgskulen og  er lektor ved 

Årdal vgs. Underviser for tiden i matematikk, naturfag og kjemi.    

 

Skrivar:  Marianne Nilsen (f.1975), oppvokst ved Telemarkskysten, men bor i Fjærland. Har 

doktorgrad i marinøkologi og bakgrunn som miljøforsker, og jobber nå som førsteamanuensis 

ved Høgskulen på Vestlandet. 

 

Kasserar:  Inger Moe (1978) frå Luster. Utdanna naturforvaltar og har bakgrunn frå offentleg natur- og 

miljøforvaltning, men jobbar i dag som tømrar. 

 

Styremedlem: Vidar Aasen   

Styremedlem: Elisabeth Dahle   

Første vara:  Monica Gjesdal Larsen  

Andre vara:  Aril Grønning   

 

På grunn av en misforståelse ble ikke Monica forespurt til årsmøtet, men bekreftet i ettertid at hun gjerne 

stilte til valg. 

 

Diverse  

Sognefjorden Vel hadde 36 medlemmer i 2020. 

Organisasjonsnummer: 914 981 816 

mailto:torbjorn.dale@enivest.net


 

Bankkonto: 1503 58 66334 

Vippsnummer: 138 0009 

Hjemmeside:  www.sognefjordenvel.no 

Facebook: Sognefjorden Vel 

 

 

Skriftlige innspill til ulike fjordsaker i 2020 
 

De fleste sakene SoVel leverte innspill til i 2020 kan karakteriseres som Fjordforvalting. I tillegg var det 

enkeltinnspill i forbindelse med kommunale planer og oppdrettsvirksomhet. SoVel hadde ingen innspill om 

vilkårsrevisjoner eller dumping av sprengstein i 2020. 

 

1: Fjordforvaltning 

• Innspill til Sogn og Fjordane Vassregion ved Fylkeskommunen.  

o Pekte på forvaltningsoppgaver som kan gjøres bedre, med mer fokus på fjorden 

o Marin fisk må inn som kvalitetselement ved tilstandsvurderinger 

o Vannkraftregulanter må få ansvar også for negativer effekter på fjordmiljøet 

o Konsekvensanalysene må bedres i forbindelse med fjordpåvirkninger  

• Innspill til Sjøfartsdirektoratet angående utslipp av kloakk fra skip 

o SoVel er positiv til de foreslåtte tiltakene 

• Innspill til Nærøyfjorden Verneområdestyre angående revisjon av forvaltningsplan. 

o Argumenterte for at selve fjorden må få økt oppmerksomhet med utgangspunkt bl.a. i 

føringer i fjorden sin verdensarvstatus, naturmangfoldloven og kommunale arealplaner  

o Trakk spesielt frem: sjøpattedyr, Fretheimsgrunnen/Åtranesgrunnen, «pock-marks» i 

fjordsedimentet, fjordfiske, gyte- og oppvekstområder for fisk 

• Innspill Fiskeridirektoratet.    

o Sendt leserbrev med ønske om å etablere fjordlinjer i Sognefjorden for å forbedre 

forvaltningen av brisling og lokale sildestammer.   

 

2: Kommunale planer  

• Innspill Lærdal kommune angående reguleringsplan for Grandane og Lærdal fjordfront.  

o Påpekte liten oppmerksomhet i saksdokumentene omkring det marine miljøet på deltaet og 

anbefalte en konsekvensutredning.  

 

3: Oppdrett 

• Innspill til Vik kommune angående utvidelse av smoltproduksjon ved Arnafjord settefiskanlegg. 

Arnafjord er et kjent gyteområde for bl.a. torsk og lyr.  

o Påpekte bl.a. manglende vurderinger av effekter av økt utslipp på gyteadferd, egg og larver. 

 

 

 

 

 

 

Gamle saker – status 

 
Suppam-saken: Betraktes som avsluttet. Vår klage gikk helt til Miljødirektoratet uten at innsigelsene våre 

om mangelfulle faunaundersøkelser i dumpingsområdet ble tatt til følge. Dumping av sprengstein ble gjort 

som opprinnelig planlagt; «Dumping i blinde». Saken ga foreningen mye god omtale og medførte en del 

innmeldinger.  

 

Fretheimsgrunnen: Høringen i 2016, hvor bl.a. SoVel kom med innspill, medførte at Aurland kommune i 

2018 ba Kystverket om ny vurdering. Kommunens siste vedtak i saken (28. januar 2019) var: 

http://www.sognefjordenvel.no/


 
«Plan og utvikling - 004/19: Før detaljregulering for utbetring av innseglinga til Flåm vert lagt ut til offentleg 

ettersyn og sendt på høyring må Kystverket legge fram ei ny vurdering av behovet for gjennomføring av tiltaket, med 

bakgrunn i Stortinget sitt vedtak av 03.05.18.» (Vedtak i Stortinget 3. mai 2018 gjaldt utslipp fra cruiseskip). 

 

Hummersaken: SoVel har hatt kontakt med Havforskingsinstituttet (Even Moland) for å se på muligheter for 

å kunne vurdere eventuelle nytteeffekter av verneområdene. Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsyn fant 

ulovlig hummerteine i fjorden i mai (Sogn Avis 5. mai 2020). 

  

Gyte- og oppvekstområder for fiskeyngel i Sognefjorden: SoVel har ikke jobbet aktivt med saken i år, men i 

høringene til «Lærdal fjordfront» og «Arnafjorden settefiskanlegg» ble det pekt på manglende kunnskap om 

tiltakenes mulige effekter på gytefisk i påvirkingsområdene.  

 

Brisling-/sildefiske: SoVel har skrevet et nytt utkast til revidert forslag til innføring av Fjordlinjer som 

forvaltingsverktøy.    

 

Kvikksølv i brosme: Ikke gjort noe.  

 

Vilkårsrevisjon Fortun-Grandfasta-vassdragene: Skulle vært befaring sommeren 2020, men den ble utsatt 

på grunn av koronasituasjonen. 

 

Vilkårsrevisjon Aurlandsvassdraget: Ikke hørt noe. 

 

Vilkårsrevisjon Førde-Matrevassdrag (Ikjefjorden): Ikke hørt noe. 

 

Massedumping Årdalsfjorden, Offerdal kraftverk: Svar fra Fylkesmannen 24. november 2020. I tillegg til 

høring fra SoVel kom det inn tre andre høringer (Årdal kommune, Fiskeridirektoratet, Bergen 

sjøfartsmuseum). Høringene ble på vegne av tiltakshaver Veidekke Entreprenør vurdert av Multiconsult som 

ikke tok hensyn til noen av innsigelsene fra SoVel. Verken Multiconsult eller Fylkesmannen tok stilling til 

om en skulle kreve gebyr for å dumpe sprengmasser i fjordallmenningen.   

 

Massedumping Årdalsfjorden, Seims-tunnelen: Svar fra Fylkesmann (7. oktober 2019) viste at 5 instanser 

hadde sendt inn høring (Bergen Sjøfartsmuseum, Kystverket, Årdal kommune, Fiskeridirektoratet Region 

Vest og SoVel). Omtaler de viktigste ankepunktene fra SoVel. En av våre innsigelser gikk ut på mangelfull 

undersøkelse av faunaen i dumpingsområdet. På grunn av kort kabel på droppkamera, ble bare 

dumpingsområdet ned til ca. 50 m undersøkt, men ikke resten av området fra ca. 50-100 m dyp. På vår 

forespørsel hadde de regnet ut at sjøen ville bli tilført ca. 33 kg plast pr 10 000 m3 sprengstein. Med en 

dumping på ca. 80 000 m3 tilsvarer dette en tilført plastmengde på 264 kg. Våre innsigelser endret ikke på 

løyvet. «Dumping i blinde». Siste svar fra Fylkesmannen 7. mai 2020 inneholdt kun informasjon om endret 

løyve.  

 

Lærdal fjordfront: Ikke hørt noe fra kommunen, men i Sogn Avis (1. april 2020) ble det vist til at 

Fylkesmannen påpekte at tiltaket kom i konflikt med viktige statlige planomsyn som naturmangfold, 

strandsone/deltaområde og landskap. Kommunen vil fremme et mindre omfangsrikt forslag som ikke 

kolliderer med de statlige planomsynene.  

 

Forvaltingsplan Lærdalselven: Ikke hørt noe. 

 

 

 

Interne saker 
 

1.   Vedtekter 

 

Det ble ikke foretatt endringer av vedtekter på årsmøtet.  



 

 

2. Verving, informasjon om foreningen 

 

På grunn av koronasituasjonen har rekrutteringsarbeid ikke vært prioritert. 

  

Vi har en hjemmeside (http://www.sognefjordenvel.no/) hvor vi legger ut informasjon om foreningens 

arbeid. Sidens hovedfunksjon er som bibliotek for egne aktiviteter. Det er også ønskelig å legge ut ulike 

historisk stoff med tilknytning til Sognefjorden.  

 

SoVel har også en egen Facebookside med 106 medlemmer (per 16.2.2021). Her legger vi ut aktuell 

informasjon om foreningens aktiviteter, og om andre tema som er aktuelle for fjorden. Det vil prioriteres å 

bruke denne siden mer aktivt for å stimulere til mer kontakt med foreningens medlemmer. 

 

Det er også ønskelig å styrke kontakt med gamle og nye medlemmer gjennom arrangement av fysiske 

diskusjonsmøter, deltakelse på ulike marknader og fjordarrangement, og gjennom invitasjoner til faglige 

innlegg og foredrag.  

 

Foreningen har og en vervebrosjyre som må oppdateres.  

 

 

3.  Økonomi, regnskap 

 

På grunn av koronasituasjonen ble det ikke sendt ut kontingentkrav for året 2020. Dette svekker foreningens 

økonomi. Det er ønskelig at foreningen styrker sin økonomi, delvis gjennom flere medlemmer, men også 

med økonomisk støtte fra kommuner, bedrifter, foreninger, osv. Det er også aktuelt å søke midler til 

konkrete saker gjennom ulike utlysninger. 

 

Regnskapet (vedlagt) er revidert og funnet i orden. 

 

 

 

Sogndal  7. mars, 2021 

 

Torbjørn Dale   Marianne Nilsen  Olav Vestrheim 

Leiar    Skrivar    Nestleiar  
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En uvanlig gyting av sild (?) på Bandskjærøyri i Barsnesfjorden 7. mai 2016. Eggene var festet på blæretang og var 

tørrlagte på et veldig lavt lavvann. Det er tvilsomt om eggene overlevde tørrleggingen. Den nye broen over Loftesnes-

sundet i ytre del av Barsnesfjorden ble bygget denne våren. Kan det være en sammenheng mellom den uvanlige 

gytingen og brobyggingen som medførte mye støy og tilførsler av finmalt sprengstein til fjorden ? (foto Torbjørn 

Dale). 

 

 

 

Detaljert oversikt over ulike aktiviteter i 2020 
 

 

Vedlegg 1. Innspill til ulike høringer og annet (2020) 
 

2020.01.01.  Innspill til Sogn og Fjordane fylkeskommune (regionale vannforvaltningsplaner):  

«Innspill til tiltak for å bedre miljøtilstanden i Sognefjorden. 3 sider.  

 

2020.01.22  Innspill til Sjøfartsdirektoratet:  

«Høring - forslag om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger – skjerpede utslippsregler for 

kloakk». 1 side.  

 

2020.02.17.  Innspill til Nærøyfjorden verneområdestyre:  

«Revidering av forvaltningsplan for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden». 8 sider. 

 

2020.02.25.  Innspill til Lærdal kommune: 

«Reguleringsplan for Grandane, med Lærdal Fjordfront». 3 sider.   

 

2020.12.29.  Innspill til Vik kommune: 

«Firda settefisk Arnafjord AS sin søknad om utvidet produksjon av laks, aure og regnbogeaure ved sitt anlegg i Instefjorden». 6 

sider.  

 

2020.12.29. Epost til Fiskeridirektoratet. Info om at SoVel arbeider med forslag til bedre forvalting av brisling og lokale 

sildestammer i Sognefjorden og planlegger å sende inn forslag i løpet av våren 2021. Eposten hadde leserinnlegget om sild- og 

brislingforvaltning (SA 15. okt. 2020) som vedlegg.  



 
 

 

Vedlegg 2. Presseoppslag – Leserinnlegg, egne og andres (2020) 
 

15. februar 2020. Fem års arbeid for Sognefjorden. Sogn Avis  

 Leserinnlegg Torbjørn Dale. 

 

2. juni 2020. Sjøfugl og fisk på elvedeltaet i Lærdal. Sogn Avis.  

Leserinnlegg Torbjørn Dale, Olav Vestrheim og Marianne Nilsen.  

 

15. oktober 2020. Sognefjorden Vel krev betre forvaltning av brisling og sild i Sognefjorden. Sogn Avis  

 Leserinnlegg Torbjørn Dale 

 

26. oktober 2020. Esefjordbrua og brisling. Sogn Avis 

 Leserinnlegg av Jan Arild Rømmen.  

 

21. november 2020. Kloakkutslipp og prøvetaking i Fjørebukta. Sogn Avis.  

 Leserinnlegg av Torbjørn og Marianne; sendt inn som ansatte ved Høgskulen på Vestlandet. 

 

 

Vedlegg 3.  Deltagelse på ulike møter og arrangementer (2020) 

 

2020.01.15 Dialogmøte (digitalt) mellom FNF-Sogn og Fjordane og Hordaland – Fylkesmannens Miljøvernavdeling. T. Dale 

deltok i siste del av møtet og snakket om behov for mer oppmerksomhet på fjorder med vekt på vannkraftreguleringers effekter på 

fjorder, vilkårsrevisjoner og dumping av sprengstein.  

 

 

 

 

Vedlegg 4.    «Curriculum vitae» Sognefjorden Vel 

 
2014 

- Stiftingsmøte 26. nov.   

 

2015 

- 6 styremøter, årsmøte 

- Befaring Ikjefjorden-Massnes, mm.  

- Høringssvar Sogn og Fjordane Vassregion 

- Forvaltningsplan Vestnorsk Fjordlandskap 

- Innspill Fiskeridirektoratet om brislingforvaltning 

- Flere leserinnlegg i Sogn Avis 

 

2016 

- 7 styremøter, årsmøte 

- Innspill brislingfiske Fiskeridirektoratet.  

- Hummersaken starter, møte med Sogn Regionråd 

- Høring Osland sitt lakseoppdrett i godt hummerområde 

- Start Fretheimsgrunne-saken; innspill Aurland kommune 

- Diskusjon om Fjordkonferanse 

- Møte med Fylkesmannen for å diskutere undersøkelsesprogram i Sognefjorden 

- 7 leserinnlegg og andre oppslag i Sogn Avis.  

 

2017 

- 7 styremøter, årsmøte 

- Innspill Vilkårsrevisjon Aurlandsvassdraget 

- Fretheimsgrunnen, høringsinnspill til Kystverket 

- Massedumping Østerbøvannet; Høringsinnspill Fylkesmannen 

- Massedumping Suppam; høringsinnspill Fylkesmannen 

- Arealplanrevisjon; innspill Luster kommune 

- Fiskeforvaltning Sognefjorden; Møte med Fiskerisjef i Måløy 

- Turistfiske, møte med Visit Sognefjord  

- Hummersaken; innspill til Sogn Regionråd om etablering av hummerbevaringsområder. 

- Forvaltning lokale sildestammer; innspill til Fiskeridirektoratet.  



 
- Deltagelse på mange ulike møter 

- 8 presseoppslag (leserinnlegg, reportasjer) om SoVel 

 

2018 

- 7 styremøter, årsmøte 

- Innspill vilkårsrevisjon Fortun-Grandfasta 

- Oppfordring Høyanger og Masfjorden kommune om å kreve vilkårsrevisjon for Førde-Matrevassdragene 

- Massedumping Suppam: klage på vedtak 

- Innspill arealplaner for: Vik, Leikanger og Sogndal kommune 

- Hummersaken: innføring av fredningsområder 

- Gyte-/oppvekstområder for fisk: møte med Fiskeridirektoratet for å oppdatere kunnskapsbasen Yggdrasil 

- Deltagelse på mange ulike møter og arrangementer.  

- 12 oppslag (egne, reportasjer, omtale) i Sogn Avis 

 

2019 

- 6 styremøter, årsmøte 

- Regional plan Vassforvaltning: høringsinnspill  

- Innspill Vilkårsrevisjon Førde-Matrevassdragene; NVE 

- Innspill Forvaltningsplan Lærdalselven; Lærdal kommune 

- Møte med Miljøminister Ola Elvestuen 

- Massedumping Årdalsfjorden, Seimstunnelen; høringsinnspill Fylkesmannen 

- Massedumping Årdalsfjorden, Offerdal kraftverk; høringsinnspill Fylkesmannen 

- Innspill besøksplan Nærøyfjorden; Fylkesmannen (?) 

- Deltagelse på tre møter 

- 10 oppslag (egne, reportasjer, omtale) i Sogn Avis 

 

2020 

- 4 styremøter, årsmøte  

- Regional plan vassforvalting: høringsinnspill tiltak 

- Sjøfartsdirektoratet: høringsinsspill kloakkutslipp skip 

- Nærøyfjorden verneområdestyre: høringsinnspill forvaltningsplan 

- Lærdal kommune: høringsinnspill Lærdal fjordfront 

- Vik kommune: høringsinnspill utslippsøknad Arnafjord settefiskanlegg 

- Fiskeridirektoratet: sendt inn SoVel leserinnlegg om brislingfiske og Fjordlinjer 

- Deltagelse på ett digitalt møte 

- 4 oppslag (egne, reportasjer, omtale) i Sogn Avis 

 

 


