
FORUM FOR SJØ- OG JORDKABELTEKNOLOGI (FSJT) 
 

ÅRSMELDING 2022. 
 

Forum for sjø- og jordkabelteknologi ble stiftet 07.03.2022.  
 
Tilstede på Teams var faste medlemmer: 
Johan Strømsvold, 5593 SKÅNEVIK 
Grethe Tesdal, 5590 ETNE 
Dag Jørgen Neraal, 5500 HAUGESUND 
Åge Grindheim, 5590 ETNE 
Oddvar Skre, 5243 FANA. 
 
Observatører som var med: 
Kenneth Lyng Karlsen fra Skånevik, Terje Kollbotn fra Odda og Guri Ravatn fra Vindafjord. 
 
FSJT ble stiftet som en organisert videreføring av Teknisk gruppe i Etne. Teknisk gruppe i Etne ble 
stiftet jan. 2021. 
 
Formål: 
FSJT er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å få endret og forbedret lover, forskrifter 
og regelverk, herunder Stortingsmeldinger m.m., slik at installasjon av sjø- og jordkabler i 300kV og 
420kV transmisjonsnett i Norge blir prioritert høyere enn installasjon av tradisjonelle høyspentlinjer, 
og at man for fremtiden unngår rasering av norsk natur, fauna, dyre- og fugleliv, og man skal 
prioritere landskapsvern og kulturverdier i naturen. 
 
FSJT har et aktivt år med mange interne møter og aktiviteter og mange møter med lokale politikere, 
Fylkespolitikere og Stortingsrepresentanter. Vi har også hatt møter med NVE og Energi og 
Miljøkomiteen. 
 
Styret: 
Johan Strømsvold, leder 
Grethe Tesdal, styremedlem 
Dag Jørgen Neraal, styremedlem 
Oddvar Skre (d. 02.07.2022) 
 
I tillegg til styret hadde FSJT følgende faste medlemmer:  
Åge Grindheim, Heidi Silgjerd, Jorunn Halsnes,  
Einar Heskja, Harald R. Hansen, Inge Reidar Møller. 
 
FSJT hadde følgende Observatører: 
Guri Ravatn, Vindafjord SV, Karl-Andreas Knutsen, Haugesund Turistforening,  
Kenneth Karlsen Etne FRP, Kristin Golf, Etne Venstre, Siri Klokkerstuen, 5590 ETNE 
Sondre Gunleiksrud, Etne Høyre, Terje Kollbotn, Raudt Vestland,  
Vigdis Madssen, Etne Rødt, Kurt Birger Hagen Etne INP. 
 

  



Møter i 2022: 

Møtedato Møter med: 

Januar Teknisk Gruppe hadde 8 interne Teamsmøter. 
 

31.jan. Teknisk Gruppe i Etne møter Grannar. 
 

Februar Teknisk Gruppe hadde 3 interne Teamsmøter og fellesmiddag i Etne. 
 

01.febr. TG: Møte med Energi og Miljøkomiteen og flere Stortingsrepresentanter 
 

07.febr. TG møte med Stortingrepresentant Sofie Marhaug (R) og Terje Kollbotn (R i 
Odda og Ullensvang). Representanter for alle parti i Etne ble invitert. Tilstede 
var også Vigdis Madsen (R), Kristin Golf (V) m.fl. Nytt Dok. 8 ble også diskutert. 
 

Mars Teknisk Gruppe hadde 1 internt Teamsmøte før 7.mars. 
 

 FSJT hadde 3 interne Teamsmøter.  
Noen med Faste medlemmer og Observatører. 
 

07.mars Stiftelsesmøte Forum for sjø- og jordkabelteknologi. 
 

31.mars FSJT møte med Stortingrepresentant Ove Trellevik (H) m.fl. 
 

April FSJT hadde 5 interne Teamsmøter.  
Noen med Faste medlemmer og Observatører. 
 

8.april FSJT møte med Stortingrepresentant Susanne Bondevik (V), Kristin Golf m/fl. 
 

Mai FSJT hadde XX interne Teamsmøter.  
Noen med Faste medlemmer og Observatører. 
 

1.mai FSJT var invitert til Odda for å delta i 1. mai tog der og deltok på 1.mai toget 
der med sine faner og lang sjøkabel. Johan hadde en offisiell 1.mai appell på 
Torget der til de fremmøtte Oddaborgere. Johan, Heidi m.fl. var med på dette. 
 

1.mai FSJT dro til Haugesund og deltok på 1.mai toget der med sine faner og lang 
sjøkabel. Grethe, Dag Jørgen og Jorunn m.fl. var med på arrangementet der. En 
gretten ordfører fra Haugesund så oss og kommenterte også FSJT helt useriøst. 
 

19.mai FSJT sendte inn til Brønnøysund Samordnet registermelding for FORUM FOR SJØ- 
OG JORDKABELTEKNOLOGI, slik at vi kunne bli registrert som bedrift og kunne 
opprette VIPPS konto. Vi fikk VIPPS nr. 726567. 

 

21.mai FSJT var invitert av partiet Raudt si OPNE ENERGIHØYRING OG KONFERANSE på 
Skakke-senteret i Etne. Dag hadde innspill for FSJT der. Der deltok også bl.a. 
Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Raudt) og ordførar i Haugesund, Arne-Christian 
Mohn (AP), og Terje Kollbotn. 

 



Møtedato Møter med: 

Juni FSJT hadde 6 interne Teamsmøter, og i tillegg mail korrespondanser i styret. 
 

1.juni FSJT har Teams møte med AP i E&M komiteen, Linda M. Merkesdal fra 
Hordaland og Hadia Tajik fra Rogaland.  
 

6.juni FSJT inviterte til vandring i Etnefjell og Strypeheiene 2. pinsedag for en 
markering mot bygging av monstermaster her. Det var appeller fra Terje 
Kollbotn og Grethe Tesdal. Det var mange personer med på denne fjellturen. 
Flott tur og vær. 
 

22.juni NVE & Statnett inviterte folket på en vandring i Etnefjellet for å se på 
høyspentlinje traseen som Statnett har planlagt. Her var det initiativ til folke 
opprop i forkant og appell fra oss i FSJT på fjellet. 
 

Juli FSJT hadde 6 interne Teamsmøter, og i tillegg mail korrespondanser i styret. 
 

2.juli FSJT styremedlem Oddvar Skre fra Fana sovnet inn på Haukeland 
Universitetssykehus etter noen måneders sykdomsperiode. FSJT fikk sendt 
blomster til ham om god bedring noen dager før han sovnet inn. Vi har 
kondolert familien. 
 

August FSJT hadde 5 interne Teamsmøter, og i tillegg mail korrespondanser i styret. 
 

5.aug. FSJT inviterte stortingsrepresentanter i Energi og Miljøkomiteen, flere 
fylkespolitikere og lokal politikere til fjelltur på Strype og lunch i Etnefjellet. 
Her møtte bl.a. Trude Brosvik (KrF), Ola Elvestuen (Venstre), Linda Merkesdal (AP), 
Ove Trellevik (Høgre), Terje Kollbotn (Raudt), Nils T. Bjørke (SP), Kenneth Karlsen 
(FrP). I tillegg var det representantar med på fjellturen frå Haugesund turistforrening 
og Bergen turlag. 

Dette ble en veldig bra og nyttig tur. 
 
Deretter ble det en 1,5 times konferanse og debatt på Skakkesenteret. 
Konferansier var Knut Netland. 
  

9.aug. FSJT kjørte til Haugesund hvor det var Energirike konferanse. Der var Dag Jørgen, 
Grethe og Heidi. Grethe og Heidi fekk kort prat med næringsminister Jan Christian 
Vestre (AP).  
 

September FSJT hadde 3 interne Teamsmøter, og i tillegg mail korrespondanser i styret. 
 

3.sept. FSJT deltar på partiets Rødt`s energi- og miløkonferanse i Åsane i Bergen.  
Johan, Dag, Grethe og Heidi reiste til Bergen på denne veldig nyttige og bra 
konferansen. 
 
 
 
 



Møtedato Møter med: 

Oktober FSJT hadde 5 interne Teamsmøter, og i tillegg mail korrespondanser i styret. 
 

8.okt. Det ble arrangert vardebrenning på mange fjell denne kvelden for å markere 
viktigheten av naturen. Til Strypeheiene kom det mange personer og mange 
hadde lagt ned stor dugnadsinnsats for å frakte 1 palle med ved og materialer 
opp til Strype. Det ble grilling og servering av bålkaffi. Det var også 
vardebrenning på Veten. Fantastisk.  
 

November FSJT hadde 8 interne Teamsmøter, og i tillegg mail korrespondanser i styret. 
 

09.nov. FSJT møter stortingsrepresentanter i Nærings og fiskeridepartementet. 
Statsekretær var med på møtet, og sekretær i OED. Minster Jan Kristian Vestre 
kunne dessverre ikke møte oss på Teams. 
 

14.nov. FSJT møter stortingsrepresentanter i partiet Rødt ved Sofie Marhaug m.fl. 
 

16.nov. FSJT møter stortingsrepresentanter i Venstre v/ Ola Elvestuen. 
 

16.nov. FSJT møter stortingsrepresentanter i Senterpartiet v/ Nils T. Bjørke og Gro 
Anita Mykjaland. 
 

22.nov. FSJT sendte inn innspill til Strømnettutvalgets rapport NOU 022.6 "Nett i Tide". 
FSJT sendte sterke innspill her hvor Strømnettutvalget ikke hadde skrevet særlig om 
det å spare natur og tidsfaktoren ved å bruke sjø- og jordkabel løsning i sin rapport. 
Høringsinnspill ble sendt 30.09.2022. 

 

24.nov. FSJT møter stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet v/Linda Monsen 
Merkesdal. 
 

28.nov.  FSJT møter stortingsrepresentanter i partiet Høyre v/Sondre Flinstad Harbo, og 
Bård Ludvig Thorheim. Ove Trellevik fikk dessverre ikke tid å møte oss. 
 

28.nov. FSJT møter stortingsrepresentanter i Kristelig Folkeparti v/Edvard Kunzendorf 
m/fl. Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fikk dessverre ikke tid å møte 
oss. 
 

Desember FSJT hadde 1 internt Teamsmøte, men har alltid mail korrespondanser i styret. 
 

 
  



 
Innmelding som medlem:  
FSJT har i 2022 praktisert at medlemskap blir registrert når medlemskontigent er betalt til 
bankkonto eller via VIPPS. Man har ikke registrert adresser, email eller mobil nr. til våre 
medlemmer.  
Ulempen ved dette var at FSJT da ikke kunne sende mail eller sms til alle medlemmene og invitere 
dem til årsmøtet eller andre arrangement. 
 
 
Sammenslutninger vedr. andre nettprosjekter. 
FSJT har prøvd å kontakte personer i andre nettutbygningsprosjekter og arbeide for å få dem med i 
vårt FSJT som har et nasjonal Formål.  
Vi har kontaktet prosjekter i Klepp, Finnmark, Bærum-Oslo, Stavanger, Kvinnherad, Rennesøyene og 
arbeider videre med dette.  
 

 
Økonomi: 
FSJT klarte å samle inn til sammen kr. 70.549,75 i medlemskontigent og samlede sponsorinntekter. 
Regnskapsfører Marit Solheim vil presentere regnskapet.  
Revisor er: Åge Grindheim. 
 
 
Nettsiden på facebook: 
Nettsiden på facebook er Nei til monstermaster i Etne, Skånevik og Vindafjord | Facebook. 
Denne hadde i overkant av 1700 medlemmer i desember 2022. 
I januar 2021 hadde den ca. 1100 medlemmer. 
 
 
Medlemmer: 
Pr. 31.12.2022 hadde FSJT 131 medlemmer og i tillegg mange sponsorer og økonomiske støttespillere. 
 
Styret har savnet et større folkelig engasjement i Etne og i nabokommuner, siden vi har så få medlemmer i 
forhold til befolkningstallet i Etne m.v. og antall medlemmer på Facebook nettsiden. 
 
Det er svært viktig at vi blir en kraftig organisasjon som står støtt i forhold til beslutningene til 
Stortingsrepresentanter. 
 
 
Styret i FSJT 
 
Johan Strømsvold 
Grethe Tesdal 
Dag Jørgen Neraal. 

https://www.facebook.com/groups/390064822329470

