
Årsmelding 2021 
MOTVIND 
SJONFJELLET

7.oktober Vardetenning på Sjonfjellet



Ved Årsmøtet 8.04.2021 gikk facebookgruppa og interimstyret Motvind Sjonfjellet over til å bli 
organisasjonen Motvind Sjonfjellet med egne vedtekter og med egen hjemmeside. 

Formålet med Motvind Sjonfjellet er å «verne natur og menneskerettigheter med spesielt fokus på utbygging 
av vindkraftverk på Sjonfjellet».

Styret har i perioden bestått av: 

Leder:   Arnt-Ivar Lillevik
Styremedlem:  Merete Liberg  info/økonomi
Styremedlem:  Knut Samson Alne økonomi (Permisjon fra tidlig høst 21)
Styremedlem:  Monica Strand  aktivitetsansvarlig
Styremedlem:  Hilde Sletten   info/sekretær

Vara: Rune Gullesen
Vara: Gunnlaug Hauknes

Valgkomite: Eli Karin Vandbakk (leder), Jonas Enga Jakobsen (Nesna) 
Thor Aksel Ulriksen (Finneidfjord) 

Revisor: Bjørn Jarle Bech  
           
Medlemmer 
Ved årsskiftet er det registrert 353 medlemmer i Motvind Sjonfjellet.

Styremøter
Det er avholdt ukentlige styremøter gjennom hele perioden på Teams.



Oversikt over de viktigste aktiviteter fra april 2021

10. april 

Aksjon i Mosjøen på Bystranda. Vi var representert med 
deltagere både fra gruppa på Mo og på Nesna.Torbjørn 
Lindseth fra Motvind Norge ledet aksjonen og gjorde nok 
en gang en god jobb. 

6. mai 
Stand i Gågata på Mo, med banner og brosjyrer

8. mai 
Stand på Nesna og på Sjonfjellet med banner og brosjyrer

21. og 23. mai 
Pinsemarkering med banner langs veien
Mjølanbrua, Bustneslia, Utskarpen og på Nesna Fergekai

29. mai 
Markering på Nesna og deretter bilkortesje opp til Sjonfjel-
let. Først i kortesjen bil med henger, dekorert med det nor-
ske flagget og en vindturbin i målestokk 1:100. Hele 40-50 
biler deltok i kortesjen
Som stoppet på kommunegrensen mellom Nesna og Rana. 
Her ventet Rana blad som både filmet, tok bilder og inter-
vjuet. 

Tilsammen var vi ca 100 fremmøtte og flere veldig god ap-
peller ble holdt. Blant annet av Torbjørn Lindseth Motvind 
Norge, May Lene Meyer Naturvernforbundet i Rana og 
omegn, Åshild Pettersen leder Nordland SV, Geir Jørgen-
sen 1. Stortingskandidat for Rødt i Nordland, Arnt-Ivar Lil-
levik styreleder Motvind Sjonfjellet, Ulf Ulriksen Motvind 
Bevar Øyfjellet og Gry Ofrei Solbraa fra Vefsn. 

2. Juni 
Møte med SV Rana ved Marit Tennfjord og Maria Sal-
tirova Rausandaksel. Fra Motvind Sjonfjellet møtte Hilde 
Næstby, Arnt-Ivar Lillevik og Merete Liberg. Hogne Hong-
set fra Motvind Norge snakket om kraftpolitikk.

2. juni 
Informasjonsmøte i Utskarpen «Har du spørsmål rundt 
vindkraft?».
Styre i Motvind Sjonfjellet representert av leder Arnt-Ivar 
Lillevik, representanter for motvind Norge Hogne Hong-
seth, Torbjørn Lindseth og May Lene Meyer reprentant for 
Naturvernforbundet var til stede og holdt gode innlegg for 
de oppmøtte.
• Vindkraft - trenger vi det?



• Hvordan vil det påvirke oss lokalt?

Det ble satt av god tid til spørsmål og svar.
Det blir også mulighet for å få kjøpe bøkene til Hogne 
Hongset, ”Vindbaroner” og ”Mafiela”.
Deler av inntektene går til Motvind Sjonfjellet.

3. juni 

Clean Energy Conference – konferanse med mye vekt på 
vindkraft. Deltakere bla LO og NHO toppene. 
Motvind Sjonfjellet fikk ikke delta med innlegg på konfe-
ransen og hold i stedet en pressekonferanse i et annet møte
rom på Meyergården i Mo i Rana.
På vår motkonferanse hadde vi hjelp fra Motvind Norge og 
Industriaksjonen.
Vi hadde invitert lokal presse ved RB, Rana.no, og NRK. 
Bare RB så seg tid til et raskt besøk.
Konferansen ble ”streamet”, lagt på nett, og sendt til de 
forannevnte medier.
Deretter var det markering i gågata. Denne samlet godt 
med publikum. Hogne Hognset Motvind Norge og Kim 
Olav Johansen Industriaksjonen holdt appeller. Noe bøker 
av Hongset ble også solgt. 

2. juli 
Vi ble utfordret av Motvind Innlandet til å ha en banner-
arrangement. 
Nesna gruppa kastet seg rundt og tjuvstartet allerede på 
fredagen ogstilte seg opp med banner på Fergeleiet på 
Nesna. 

4. Juli
Vi fortsatte på utfordringen denne gangen ved parkeringa 
på Sjonfjellet. Vi fikk også hyggelig besøk av Motvind 
Innlandet og Motvind Salten. 
God stemning på begge dagene og positiv tilbakemelding 
fra de som passerte. 

Vi vet jo fra tidligere at mange kjenner til og støtter Mot-
vind Sjonfjellet derfor skal vi fortsette å være synlige og 
vise vår motstand!

7. juli
Dreamteam-bussen og Fox kom til Nesna. Nesna-gruppa 
stilte opp på fergeleiet sammen med Fox. (Sara Andersen 
i revekostyme). Absolutt en flott event som fikk positiv 

oppmerksomhet. 
Utdeling av brosjyrer og salg av klistremerker.  

9. juli 

Fredags aksjon på Nesna fergeleie. Utdeling av brosjyrer til 
de som sto i fergekø.

26. juli

Motvind Sjonfjellet deltok i Mosjøen på Klassekampen 
sommerbåt turne. Vi markerte oss utenfor lokalet i Sjøgata. 
Debatt om hvor fremtidens kraftbehov skal komme fra og 
hvordan vi skal løse det grønne skiftet. Med Geir Jørgen-
sen (R), Siv Mossleth (Sp), Thomas Johansen (MDG) og 
Bård Ludvig Thorheim (H).

30. juli 
Motvind Sjonfjellet avd Nesna markerte seg da Hurtigruta 
ankom med Trygve Slagsvold Vedum ombord. Nesna-avd 
stilte med banner og det utdeling av brosjyrer og den flotte 
vindturbinmodellen var også på plass!

14. august 
Markering i gågata Mo i Rana i forbindelse med Stortings-
valg.

22. august 
Nasjonal banner stafett tjuvstart! Motvind Sjonfjellet avd. 
Slo til med to markeringer på samme dag! Den første 



på fergekai på Nesna og den andre på rasteplassen på 
Sjonfjellet. 

23. august
Nasjonal bannerstaffet. Motvind Sjonfjellet deltok på den 
landsomfattende E6 aksjonen i Finneidfjord, i Dalsgrenda, 
Svortdalen/Mo, og Selfors/Bimbo. Mange positive tilba-
kemeldinger m/tommel opp. Ei trivelig stund. 

25. august 

Aksjon på Øyfjellet, representant fra styret Hilde Sletten 
var med.

25. august
Motvind Sjonfjellet representert ved Hilde Næstby og Me-
rete Liberg, møtte SPs Trygve S. Vedum på stand utenfor 
Coop Obs der de fremmet sine synspunkter på dårlige 
prosesser, eller ikke prosesser i det hele tatt. Overgrep mot 
enkeltpersoner, og bla reindriftsnæringa. Ingen lovnader 
fra Vedum. Men det kan tilføyes at SP lokalt er på linje 
med Motvind!

31. August
Møte med INP ved lokallagsleder Jonny Ronesen og par-
tileder Owe Ingemann Waltherzøe.
INP er imot vindkraftutbygging og støtter det meste av 
våre synspunkt mhp energipolitikk. Hilde Næstby, Hilde 
Sletten og Merete Liberg deltok.

4. September 
Motvind Sjonfjellet ved Merete Liberg var til stede på 
Motvind Norge sin markering utenfor Stortinget. 

6. september
Møte med Venstre sin første kandidat i Nordland Ida 
Gudding Johnsen og Venstre lokalt ved Mats Hansen og 
Erling Solvang. Styreleder Arnt-Ivar Lillevik og Merete 
Liberg, fremmet synspunkt om utbyggingen av Sjonfjel-
let. Venstre i Nordland har allerede vedtatt å si nei til en 
utbygging av Sjonfjellet.

6. september
Markering utenfor og inne på Meyergården i forbindelse 
med debatten mellom første kandidatene i Nordland til 
Stortingsvalget. Også en del nasjonale partitopper var til 
stede. Tilstede Eli Karin Vandbakk og Karen Anna Hauk-
nes og Odd Ellingsen.

10. september 

NRK sin avsluttende partilederdebatt foran Stortings-
valget ble sendt fra Stormen Kulturhus i Bodø Motvind 
Sjonfjellet benyttet anledningen til en markering utenfor 
bygget i god tid før programmet startet. Nesna-gruppa var 
hele dagen og bidro. I tillegg kom 4 stk fra Mo og noen fra 
Bodø og Fauske i forkant av selve sendingen. Vi ble lagt 
merke til av politikere på høyt nivå og deres stab og av 
media. 

Fra markering i Gågata 14.august



11. september 
Markering i gågata i forbindelse med Stortingsvalg.

29. september
Vi  deltok i fakkeltog i Mosjøen fra statuen av Elsa Laula 
Renberg til Kulturverkstedet. Når arrangementet var ved 
statuen kom det akkurat en transport med en vindtur-
bin forbi. Aksjonister klarte å stanse transporten noen 
minutter. I Kulturverkstedet ble det holdt mange gode 
apeller samt holdt et veldig bra foredrag om ulovligheter 
i forbindelse med vindkraft utbygging. Foredragsholder 
var daglig leder i Motvind Norge, Anne Baardvik. Godt 
oppmøte fra både Nesna og Mo. 

30. september 
Årets viktigste arrangement! Aksjon utenfor Rådhuset i 
Mo i Rana. Sjonfjellet Vindpark holding as sin generalfor-
samling den kommende uke og arbeidet med konsekvens-

utredning har begynt. 
Vi markerer vår motstand ved 
å ha en markering på Rådhus-
plassen. Mange fine innlegg 
fra veteraner og unge. sang 
ved Stian Einmo. Rana Blad 
til stede. Vi gjorde et godt 
arbeid i forkant som resulterte 
at media i en viss grad skrev 
om kommunens eierskap i 

vindkraftselskapet.  

1. oktober 
Markering på Aker brygge der generalforsamlingen til 
Sjonfjellet vindpark Holding AS skulle avholdes. Frem-
møtte Torbjørn Lindseth, Stein Malkenes

07. oktober 
Nasjonal markering på Sjonfjellet mot vindkraft, varde-
tenning, apeller og sang.
Det var lagt ned et stort arbeid for å ha treverk til et stort 

og fint bål. Palle på palle 
ble båret over stein og myr 
og vi hadde Norges største 
og fineste Motvind bål!

28. oktober 
Medlemsmøte
I korte trekk var program-
met som følgende:

- Styreleder Arnt-Ivar Lille-
vik ønsket velkommen!
-Sang og stemning av Stian 
Einmo

- Informasjon om grotter av 
Svein Grundstrøm
-  Stein Malkenes ny leder i 
Motvind Norge presenterte  
seg via  opptak
- Foredrag av Anne Baardvik 
(Ulovligheter i forretnings        
modellen  ved vindkraftut-
bygging.) For et arbeid utført  

av Anne Baardvik  og Eivind Mauland. Foredraget 

kan sees her: https://youtu.be/fYVC8B89bxc
 
- Sang og gitar v/ Arild Trøite
- Styremedlem Motvind Sjonfjellet Hilde Sletten presen-
terte svarene som vi har fått fra noen av partiene i Rana 
og Nesna på forhold knyttet til en utbygging  av Sjonfjel-
let, svært interessant!

Styret i Motvind Sjonfjellet er imponert over medlem-
mene! Kvelden startet med over en time med juss og på 
slutten av kvelden var vi en halvtime på overtid. Likevel 
var det god stemning hele kvelden!
Prosjektgruppe møte i kommunestyremøter
Det er opprettet en gruppe som skal jobbe mot å få i stand 
møter i kommunestyrene for å legge fram supplerende 

informasjon om konsekvenser og risiko med en eventuell 
utbygging av Sjonfjellet. Gruppa består av Hilde Næstby, 



May Lene Meyer og Per-Gunnar Hjorthen.

Utarbeidelse og bestilling av 
materiell.
Ny brosjyre er utarbeidet og trykket 
opp (Antall 12.000) og delt ut i Mo i 
Rana, Utskarpen, Nesna, Hemnes-
berget, Korgen og noe på Finneid-
fjord.
Ble og brukt flittig under politiske 
stand ved valget høsten 2021.
Det er fortsatt brosjyrer igjen.

Bannere ble produsert med forskjellig budskap
«Støtt saken - bli medlem!»  «Ja til arbeidsplasser - nei til 
vindkraft!» 
2 varianter av«Nei til Vindkraft på Sjonfjellet!» blant 
annet 2 store a 3x7 meter. Henger fast på låvevegg på 
Nesnastranda og i Straumen. 
Klistremerker er blitt bestilt og 62 stk er solgt.
50 stk sorte t-skjorter med Motvind Sjonfjellet i hvitt er 
bestilt, mottatt og levert ut.

Drift av hjemmeside, kunne vært bedre!

25 Leserinnlegg/redaksjonellt stoff er produsert fra repre-
sentanter fra styret og medlemmer i organisasjonen.

     
              

Arnt-Ivar Lillevik                                    Merete Liberg  Knut Samson Alne 

Monica Strand                            Hilde Sletten


