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En godkjent årsmelding med regnskap vil bli lagt ut etter årsmøtet 4. april 2018 

 

 
 

 

Årsmelding for 2017  

 
 
Sognefjorden Vel har hatt et aktivt år i 2017 og arbeidet med mange ulike saker. Vi har hatt 

innspill i tilknytning til vilkårsrevisjoner, kommunale planer, sprenging/dumping av 

sprengstein i fjorden og forvaltning av fiskeressurser. Vi har deltatt på mange møter  og 

seminarer, og vært synlig i lokalavisen gjennom flere oppslag og egne leserinnlegg. Alle disse 

aktivitetene er vist i Vedlegg. Sognefjorden Vel har også hatt en betydelig medlemsvekst i 

2017.   

 

 

Styrets sammensetning  

Siden forrige årsmøte (3. april 2017) har styret hatt følgende sammensetning: 

Torbjørn Dale (leder), Olav Vestrheim (nestleder), Marianne Nilsen (sekretær), Per Jarle 

Molland (kasserer), Asbjørn Massnes (styremedlem), Vidar Aasen (styremedlem), Elisabeth 

Dahle (varamedlem) og Olav Hermansen (varamedlem). Olav Hermansen døde dessverre 

brått i januar 2018.   

  

 

 

Styremøter, årsmøte 

Det ble avholdt 7 ordinære styremøter i 2017: 19. januar, 16. februar, 3. april, 18. mai, 14. 

september, 16. oktober og 23. november.  

 

Årsmøtet ble avholdt 3. april. 
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Eksterne saker behandlet av styret i 2017 
 

1. Innspill til vilkårsrevisjoner  

 

28. februar 2017 sendte vi inn et høringsinnspill til NVE med ønske om en vilkårsrevisjon av 

konsesjonene i tilknytning til reguleringer av Aurlandsvassdraget. Det ble argumentert med  

at reguleringen sannsynnligvis har medført endringer i fjordens hydrografi, og at dette bl.a. 

kan ha negativ betydning for gyting og oppvekstsforhold for den lokale Fretheimssilden og 

annen marin fisk. Det er bl.a. ingen studier på biologiske effekter av det dykkete utslippet i 

Aurlandsfjorden.  

 

 

2. Innspill til saker med sprenging eller dumping av sprengstein i Sognefjorden 

 

13. januar 2017 sendte vi inn et høringsinnspill til Kystverket i forbindelse med planene om 

sprenging av Fretheimsgrunnen. Der argumenterte vi bl.a. med mangelfulle undersøkelser av 

Fretheimgrunnens betydning som gytegrunne for den lokale  Fretheimssilden. Kystverket har 

tatt deler av innspillet til etterretning og gjort flere nye undersøkelser. Det er ventet en ny 

høring i saken våren 2018.  

  

3. mars 2017 sendte vi innspill til Fylkesmannen i forbindelse med ”SFE produksjon AS” sin 

søknad om løyver til utslipp av sprengstein og drensvann i Østerbøvannet. Vi argumenterte 

bl.a. med at det var for dårlig kunnskap om Østerbøsilden og mulige negative konsekvenser 

for denne lokale sildestammen. Innspillet fikk ingen konsekvenser.  

 

11. oktober sendte vi inn en klage på Fylkesmannen sine løyver til Sognekraft AS for 

dumping av spengsteinmasser og utslipp av tunneldriftsvann ved Suppam i forbindelse med 

bygging av Leikanger kraftverk. Fylkesmannes jurister avslo klagen med den argumentasjon 

at vi ikke var rettslig klageberettiget i denne saken. Vi klaget avgjørelsen inn til 

Miljødirektoratet 23. november, og i februar 2018 slo Miljødirektoratet fast av vi var 

klageberettiget. Fylkesmannen må derfor behandle vår opprinnelige klage i løpet av våren 

2018. Saken fikk mange oppslag i lokalpressen (Sogn Avis) og resulterte i en betydelig øking 

i innmeldinger i foreningen. 

 

 

3. Innspill til kommunale planer 

 

30. oktober sendte vi innspill til Luster kommune i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Der argumenterte vi for å inkludere Lustrafjordens marine 

naturverdier og ressurser i arealplanen.  

 

8. november var vi med på Forum for natur og Friluftsliv i Sogn og Fjordane (FNF) sitt 

innspill til kommuneplanens samfunnsplan. Tema var ønske om å bli samarbeidspartner i 

saker som omhandler biologisk mangfold i kommunen.  

 

 

4. Innspill til bruk og regulering av fiskeressurer i Sognefjorden 

 

21. februar var vi i møte med Fiskerisjefen i Måløy. Det var et nyttig møte hvor vi fikk satt 

søkelyset på mange av fiskeutfordringene i Sognefjorden.  
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10. mars var vi i møte med Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord for å oppmode om at denne 

organisasjonen også bør engasjere seg i det dårlige fisket i Sognefjorden, siden dette er 

negativt for turistnæringen.  

 

1. april sendte vi forslag til Sogn Regionråd om etablering av bevaringsområder for hummer i 

Sognefjorden, med mål om at fredningsområder kunne innføres i sesongen 2017. Det ble for 

kort tid for kommunene og Fiskeridirektoratet til å ta beslutninger, og behandlingen ble derfor 

utsatt til begynnelsen av 2018.  

 

9. august sendte vi brev til Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet som støtte til 

Havforskningsinstituttes forslag til fredning av lokale fjordsildestammer som f.eks. 

Lustrafjordsilden (også kjent som Ottumsilden). 

 

17. oktober sendte vi inn et innspill til Fiskeridirektoratet om å frede fjordarmer for 

brislingfiske. En slik fredning vil også ha positive effekter på lokale sildestammer slik som 

Lustrafjordsilden som oppholder seg mye i fjordarmene og har sine gyteområder der. Saken 

vil behandles i løpet av 2018.  

 

 

 

 

 

Interne saker 
 

1.   Vedtekter 

På årsmøtet i 2017 ble det lagt til tatt inn en protokoll for oppløsning av foreningen. Dette ble 

tatt som punkt nr. 10. 

 

 

2. Verving, informasjon om foreningen 

 

Vi lagde små informasjonsbrosjyrer om foreningens arbeid til utdeling på ulike arrangement. 

Vi var til stede på Strandsitjardagane i Solvorn og strandryddedagen i Fjærland.  

 

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

om ulike høringer og innspill fra foreningen.  

 

Sognefjorden Vel har også en egen Facebookside som følges av 31 personer. Her legger vi ut 

aktuell informasjon om foreningens aktiviteter, og om tema som er aktuelle for 

fjordøkosystemet. 

 

I desember 2017 var der flere verveannonser for Sognefjorden Vel i Sogn Avis. Disse var satt 

inn og betalt av Jacques Huijbens (Leikanger) etter eget initiativ, med mål om  å støtte 

foreningen i forbindelse med Suppamsaken. Vi ønsker å takke for dette initiativet som 

sannsynligvis har bidratt vesentlig til økingen i medlemstallet. 

 

 

 

 

http://www.sognefjordenvel.no/
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3.  Økonomi, regnskap 

 

Foreningen hadde 60 betalende medlemmer ved utgangen av 2017, noe som er mer enn en 

dobbling av medlemstallet på 27 i 2016. Det er ønskelig at foreningen styrker sin økonomi 

ytterligere, 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 19.  mars, 2018 

 

Torbjørn Dale   Marianne Nilsen  Olav Vestreheim 

Leiar    Skrivar    Nestleiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
 

Innspill høringer, diverse korrespondanse 

13. januar  Høring om Sprenging av Fretheimsgrunnen. Innspill til Kystverket. 

29. januar  Brev til Fiskeridirektoratet, Måløy, med forespørsel om møte. 

28. februar  Høring om Aurlands-vassdraget. Innspill til NVE om vilkårsrevisjon.  

3. mars  Høring om dumping av sprengsteinmasser i Østerbøvannet. Innspill til 

Fylkesmannen. 

1. april  Forslag til etablering av fredningssoner for hummer i Sognefjorden. Innspill til 

Sogn Regionråd. 

9. juli   Brev til Fiskeridirektoratet  angående fredning av lokale sildestammer i fjorder. 

11. oktober  Klage til Fylkesmannen på løyver gitt til Sognekraft for dumping av 

sprengstein og utslipp av tunnel-drensvann i forbindelse med bygging av 

Leikanger kraftverk. 

17. oktober  Brev til Fiskeridirektoratet. Innspill om bruk av fjordlinjer i forbindelse med 

forvaltning av brisling og sild i Sognefjorden.  

30. oktober Innspill arealplan Luster kommune. 

8. november Innspill samfunnsplan Luster kommune (utarbeidet av Forum for Natur og 

Friluftsliv (FNF). 

23. novemb. Klage på Fylkesmannen sitt avslag på Sognefjorden Vel sin klage om 

Sognekraft sine dumpingsløyver.  
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Deltagelse på ulike møter og arrangementer 

21. februar  T. Dale og V. Aasen i møte med Fiskeridirektoratet i Måløy (Fiskerisjef Vidar 

Ulriksen + 3 andre medarbeidere) etter ønske fra Sognefjorden Vel. Diskuterte 

ulike fiskebiologiske problemstillinger for Sognefjorden i 3 timer.  

7. mars  Møte med dekan S.J.Hegland (Avd. For Naturfag) om samarbeid med 

fjordmøte med Osland havbruk.  

10. mars  P.J. Molland og T.Dale diskuterte de dårlige fiskeforholdene for turistfiskere 

med Ståle Brandshaug, sjef for Visit Sognefjord. 

27. april  Møte med Sogn regionråd i forbindelse med etablering av 

hummerfredningsområder i Sognefjorden.  

6. mai   M. Nilsen deltok i ”Den store strandryddedagen” i Fjærland.  

31. august  M. Nilsen og T. Dale invitert av Sogn og Fjordane Venstre til møte med Trude 

Risnes og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn. Fra Fylkesmannen møtte 

også Fylkesmiljøvernleder N.E. Yndesdal og Grete Hamre. Hovedtema 

dumping sprengstein i Sognefjorden og kvikksølv i brosmen.  

24. septem.  T. Dale deltok på Strandsitjardagen i Solvorn i naustet til V. Aasen og 

presenteret Sognefjorden Vel for interesserte.  

3.-4. oktob.  A. Massnes deltok som representant i regional referansegruppe på møte til 

Sogn og Fjordane vassregion.  

 

 

Presseoppslag - Leserinnlegg  

16. mars ”Laber interesse for freda hummarsoner”. Oppslag Sogn Avis. Dette oppslaget 

satte i gang en leserdebatt om temaet med 4 ulike oppslag/leserinnegg. 

20. mars  ”La strandryddedagen 6. mars bli starten på din egen plastdugnad”. 

Leserinnlegg av M. Nilsen. Sogn Avis. 

28. mars  T.Dale kommenterte stortorsk fanget i Indrefjorden i enden av Arnafjorden. 

Sogn Avis   

22. august ”Kvikksølv i Sognefjorden”. Leserinnlegg av Torbjørn Dale og Marianne 

Olsen. Sogn Avis.  

2. sept.  ”- Me dumpar i blinde”. Oppslag om møte mellom Sognefjorden Vel, 

Venstrelaga i Sogndal og Leikanger, stortingsrepresentant S. Rotevatn, 

fylkesmiljøvernsjef N.E. Yndesdal angående de omfattende 

sprengsteindumpingene i Sognefjorden. Sogn Avis.   

8. novemb. ”Vart blankt avvist”. Oppslag om avslag på klage fra Sogneefjorden Vel om 

dumping ved Suppam. Sogn Avis. 

9. novemb.  ”For få til å snakka for Sognefjorden”. Leiar Sogn Avis. 

15. novemb.  ”Fjordaktør bur seg på nye innmeldingar”.  Oppslag Sogn Avis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


