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En godkjent og eventuelt revidert årsmelding vil bli lagt ut etter årsmøtet 5. april 2017 

 

Av Torbjørn Dale, Olav Vestrheim,  Marianne Nilsen.  

 

 

 
Styret i Sognefjorden Vel har arbeidet jevnt og trutt med mange ulike saker i 2016. Etterhvert 

har det krystallisert seg ut  noen hovedsaker som er blitt diskutert  på flere styremøter. Utad 

har foreningen markert seg i mange saker, har vært hyppig med i lokalavisen gjennom 

leserinnlegg og intervjuer, deltatt på ulike møter, og har etter hvert fått en posisjon i 

lokalsamfunnet som en talsmann for Sognefjorden. 

 

Styremøter, årsmøte 

Det ble avholdt 7 ordinærer styremøter i 2016 fordelt på følgende datoer: 19. januar, 1. mars, 

5. april, 31. mai, 30. august, 29. september og 22. november. Årsmøtet for 2015 ble avholdt 5. 

april. 

 

Styrets sammensetning 

Fra årsmøtet for 2015 (5. april 2016) 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). 

 

Vedtekter 

Det ble vedtatt en mindre endring i vedtektene.  

 

Behandlete saker 

Foreningen brukte i 2015 mye tid på å finne fram til aktuelle, målrettete saker som vi ønsket å 
prioritere. Mye av arbeidet i 2016 har dreid seg om saker i forbindelse med følgende tema: 
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Brisling 

Sognefjorden Vel har i 2016 hatt flere innspill til Fiskeridirektoretet med ulike forslag til 

tiltak for begrensing av brislingfisket, men forespørslene ble ikke besvart. Det ble defor tatt 

initiativ til et møte med regionsjef Vidar Ulriksen ved Fiskeridirektoratets avdeling i Måløy 

våren 2017. Arbeidet har foreløpig ikke gitt direkte resultater. 

 

Hummersaken 

Styret har i flere møter diskutert etablering av bevaringsområder for hummer i indre og midtre 

deler av Sognefjorden. Den 12. mai var VA og TD inviterert til et møte i Årdal i regi av Sogn 

Regionråd for å informere om hummerarbeidet. Sogn Regionråd er interessert i 

problemstillingen og har tatt saken videre for å få en samordning og fremdrift av prosessen, 

men Sognefjorden Vel ved VA har allikevel måttet purre på for å få fortgang i saken. Målet er 

å få etabler hummerbevaringsområder før hummersesongen starter høsten 2017.  

   

Som en logisk konsekvens av vårt arbeid for å få etablert hummerfredningssoner i 

Sognefjorden sendte Sognefjorden Vel et høringssvar til Balestrand kommune 21. juni i 

forbindelse med Osland Havbruk sin søknad om om etablering av et matfiskanlegg for laks 

med åpne merder i et godt hummerområde i Lånefjorden. Vi anbefalte kommunen å ikke 

godkjenne søknaden av hensyn til hummeren da den blant annet ville kunne bli negativt 

påvirket av kjemikaliene som brukes i forbindelse med kontroll av lakselus. 

 

Fretheimsgrunnen i Aurlandsfjorden 

I januar fikk Sognefjorden Vel et innspill fra Harald Sjursen i Flåm angående Kystverket sine 

planer om å sprenge Fretheimsgrunnen, og to mindre grunner ved Åtranesgrunnen, i 

Aurlandsfjorden ved innseilingen til Flåm. Sognefjorden Vel ønsket å forfølge saken da der 

ikke forelå noen skikkelig biologisk konsekvensvurdering av Fretheimsgrunnen som gyte-/ 

oppvekstområde for sild, bl.a. Fretheimssilden, og annen fisk. I den forbindelse ble det i 2016 

sendt tre krav om biologisk konsekvenstredning til Aurland kommune (28. jan., 27. mars, og 

20. juli), de to siste med kopi til Fylkesmannen. Ingen konkrete resultater er foreløpig 

oppnådd.   

 

Fjordkonferanse 

Sognefjorden Vel og Osland Havbruk avtalte i 2015 å arbeide frem et forslag til en felles 

«Fjordkonferanse». Høsten 2016 sendte Sognefjorden Vel ved TD  inn et forslag til tema for 

en slik konferanse: Hvordan vil klimaeffektene påvirke Sognefjorden generelt, og hvilke 

effekter kan en forvente på lakseoppdrett i Sognefjorden? Osland havbruk var positive, og det 

jobbes nå videre med å bringe inn Høgskulen og andre som medarrangører. Målet er at 

konferansen skal være av nasjonal målestokk, og at den skal avholdes i løpet av 2018. 

 

Turistfiske  

Styret har diskutert mulige tiltak for å bedre fiskeforholdene i Sognefjorden. Vi ønsker å 
bringe Visit Sognefjord på banen i 2017 for å få litt mer oppmerksomhet rundt 

problemstillingen. 

 

Deltagelse på ulike møter. 

 TD orienterte om Sognefjorden Vel sitt arbeid på møte med flere lokallag i Venstre i 

Sogndal 30. mars. 

 TD deltok på møte i Nærøyfjorden verdensarvpark i Flåm 3. mai. 

 TD orienterte om Sognefjorden Vel sitt arbeid på møte med Sogndal Rotary 6. juni. 
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 MN og TD var med på møte (14. nov.) med Fylkesmannen (Gunn Helen Henne) og 

Sogn vannregion (Merete Farstad, Staffan Hjolmann) for å diskutere et 

undersøkelseprogram om Kystovervåking som vil inkludere biologiske og 

hydrografiske målinger i Sognefjorden. Ytre del av Sognefjorden var planlagt bedre 

undersøkt enn indre del. Sognefjorden Vel kom derfor med et forslag til en ekstra 

prøvestasjon i Indre del av Sognefjorden for å fange opp mulige effekter fra 

vannkraftproduksjon på Sognefjordens økosystem. Etter møtet fulgte Sognefjorden 

Vel opp med å sende inn et forslag til undersøkelseprogram for denne ekstrastasjonen.  

 

Søknader 

Søknad fra des. 2015 til Sogn Regionråd om midler (1 månedsverk) til å analysere hvilke 

tiltak som kan iverksettes i Sognefjorden for å bedre fiskefangstene ble avslått av Regionrådet 

med begrunnelse om at den falt utenfor rådets retningslinjer for slike søknader. Heller ikke 

Fiskeridirektoratet Region Vest i Måløy hadde midler til dette prosjektet. Fiskerisjef V. 

Ulriksen sendte den videre til  Fiskeridirektoratets hovedkontor, men vi har foreløpig ikke fått 

svar derfra.  

 

Presseoppslag  

 Sogn Avis 20. feb. ”Håpar å løysa haigåta”. TD bidradd med info om de strandete, 

døde svarthåene og hydrografi i Aurlandsfjorden. 

 Sogn Avis 7. april. ”Etterlyser tiltak for hummeren” (førstesideoppslag), ”Krever betre 

forvalting av brislingen”, oppslag side 6-7. Begger oppslag i forbindelse med 

Årsmøtet for 2015. 

 Sogn Avis 9. april. ”Styret tek attval”. 

 Sogn Avis 3. aug. Oppslag om steinkobben i fjorden. TD bidradd med info og 

synspunkter.  

 Sogn Avis 8. august. ”Sprenging av Fretheimsgrunnen – hva med Fretheimssilden?” 
Leserinnlegg av TD og MN.  

 Sogn Avis 15. sept. ”Meir skaldyr og færre fisk” Intervju med VA og TD.  

 Sogn Avis 29. sept. ”Fjorden har sine grenser”. Leserinnlegg av MN og TD. Også 
publisert på nettstedet ”Forskning.no”. 

 

Verving, informasjon om foreningen 

I løpet av høsten laget Sognefjorden Vel ved OV en fin vervebrosjyre. Foreningen har også en 

Facebookside hvor det lenkes til aktuelle saker. Nettsiden er under utvikling men her kan en 

finne ulike artikler og innspill Sognefjorden Vel har bidratt med. 

 

Økonomi, regnskap 

Foreningen hadde 27 medlemmer i 2016. Det er ønskelig med flere medlemmer og foreningen 

bør derfor legge litt mer innsats i å verve flere medlemmer i 2017. 

Regnskapet ble revidert av Johannes Idsø og Laura Kvamme og funnet i orden. Saldo  pr. 

31.des. 2016 var kr. 9311. Det er ønskelig at foreningen styrker sin økonomi, delvis gjennom 

flere medlemmer, men også med økonomisk støtte fra andre kilder som kommuner, bedrifter, 

foreninger, osv. 

 

 

 


