
 

Resolusjoner. 
 

Tittel. Bybane til Haakonsvern. 

Forslagsstiller. Rune Teigland. 

Resolusjonstekst. 

Haakonsvern Orlogstasjon er en av de arbeidsplassene i Bergen kommune med størst 
personbiltrafikk i Bergen i dag. Her tilbys gratis parkeringsplasser til alle. 
Parkeringsplassene opptar en stor del av basens areal og dette er problemfylt når basen 
skal utvides videre. Videre er dette en arbeidsplass med stor grad av besøkende som 
besøker basen med kort varighet. All personbiltrafikk til basen er også en 
sikkerhetsmessig utfordring. Det er all grunn til å tro at basens ledelse vil være svært 
interessert i å få bybanen frem til Haakonsvern. Det finnes egen intern kollektivtrafikk som 
kan stå for transport mellom et bybanestopp og frem til arbeidsplassene internt på basen. 
 
Endringsforslag til tekst: Bergen MDG ønsker å jobbe for en utredning til en trase som 
knytter bybanen til Haakonsvern. Det er viktig at kollektivtilbudet er tilpasset til å nå viktige 
arbeidsplasser i kommunen. Haakonsvern er en arbeidsplass i vekst og trenger i 
fremtiden god tilgang på kollektivtransport. Bergen MDG mener det er viktig at 
Haakonsvern får et bybanestopp da dette vil redusere bruken av personbiltransport til og 
fra Haakonsvern Orlogstasjon. 
 

Vedtatt. 
 

Tittel. Dyr er ikke underholdning. 

Forslagsstiller. Grønn Ungdom Vestland ved Josefine Gjerde. 

Resolusjonstekst. 

DYR ER IKKE UNDERHOLDNING 
La Dokken bli en god bydel også for dyrene! 

 

Det skal være gode grunner til å holde dyr i fangenskap. Akvariet i Bergen er nødt 

til å endre driftsformen sin. Å holde dyr i fangenskap kun for menneskers underholdning, 

er en praksis som burde ligge i fortiden. Kunnskapsformidling er viktig, men dyrs velferd 

må komme først. 

 

Miljøpartiet De Grønne i Bergen mener at: 

● Ved en eventuell flytting av Akvariet til Dokken må Bergen kommune jobbe for at 

man skal fase ut hold av pingviner, sel og sjøløver, og andre dyr som holdes i 

fangenskap kun for underholdning.  

 

● Utrydningstruede arter eller arter som av andre grunner trenger menneskelig 

oppfølging tillates, men da må Akvariet i større grad enn i dag tar hensyn til 



 

dyrenes artstypiske behov. Utrydningstruede arter kan kun holdes i fangenskap 

når individenes habitat også er truet av ødeleggelse. 

 

● Akvariet bør finne nye undervisningsmetoder for å lære barn og unge om livet i 

havet, som ikke krever hold av dyr.  
 

Vedtatt. 
 
 

Tittel. Gratis menskopp. 

Forslagsstiller. Styret i Bergen MDG. 

Resolusjonstekst. 

En kvinne har i gjennomsnitt 500 menstruasjoner i løpet av livet, og beregninger viser at 
dette fort kan koste hver enkelt kvinne omkring 30 000 kr i bind, tamponger og 
truseinnlegg. Forbruk av bind, tamponger og truseinnlegg er i sin tur et stort miljøproblem. 
Disse produktene er engangsprodukter med kort levetid, og er ofte delvis laget av plast. Et 
mer bærekraftig alternativ er menskopp. En menskopp kan ha en levetid på opptil 10 år, 
og har fordeler med tanke på hygiene og faren for lekkasjer.  
 
Bergen MDG ønsker derfor at jenter og unge kvinner skal få tilgang til gjenbrukbare 
sanitetsprodukter, slik som menskopp, gjennom skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. Tilbudet skal være gratis for brukerne. 
 

Vedtatt. 
 
 

Tittel. Forbud mot fyrverkeri 

Forslagsstiller. Mona Høgli 

Resolusjonstekst. 

Fyrverkeri har vært en selvfølgelig del av nyttårsfering og enkelte andre store 
arrangementer.  
Men festglansbildet har en bakside. Fyrverkeri betyr husbranner, skader på mennesker og 
lidelser for fugler og dyr. NTB har en standardmelding som sendes ut hver 1. januar om 
hvor mange som ble skadet av fyrverkeri på nyttårsaften. Overlege Nils Bull ved 
Haukeland universitetssjukehus har årlig en gjennomgang av antall og hvilke typer 
øyenskader som er meldt inn.  
 

Fugler og dyr blir også rammet av fyrverkeri. Om ikke direkte truffet, så blir de skremt av 
de plutselige høye lydene og de blafrende lysglimtene. De fleste som har hund, katt eller 

https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/uhell-med-fyrverkeri/
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Ad9Bej/elleve-fikk-oeyeskader-nyttaarsnatten
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Ad9Bej/elleve-fikk-oeyeskader-nyttaarsnatten


 

andre husdyr vet at nyttårsaften er en særdeles vanskelig dag og kveld. Noen sitter og 
holder rundt kjæledyret sitt hele kvelden, noen doper ned hunden sin, noen drar langt 
unna bebyggelse og fyrverkeri med dyret sitt.  
 

Ville dyr og fugler har ikke noen som ta hånd om dem. Undersøkelser viser at fyrverkeri 
kan gjøre fuglene forvirret og sårbare om natta, de flyr opp i flokk og kan kollidere med 
trær, hus eller bli utsatt for andre ulykker.  
Vinteren er generelt en vanskelig tid for mange fuglearter, og dødeligheten kan være høy, 
særlig i kuldeperioder. Energireservene er ofte små, og forflytninger bort fra foretrukne 
overnattingsplasser kan være den tilleggsbelastningen som gir et dødelig utfall. 
 

Ifølge Norsk institutt for luftforskning er nyttårsaften ofte den dagen i året med dårligst luft i 
mange byer og tettsteder. For når nyttårsrakettene går til værs, følger svevestøvnivåene 
etter. I timene før og etter midnatt nyttårsaften kan svevestøvnivået i norske byer komme 
helt opp på helseskadelig nivå. Det er sot og andre partikler fra oppskytingen av rakettene 
som fører til økte nivåer av svevestøv i lufta.  
 

Overgangen til et nytt år skal selvsagt feires! Men det finnes alternativ feiring som ikke 
innbefatter handlinger som gjør at mennesker blir skadet, dyr ligger skjelvende av skrekk 
og småfugler dør. Nyttårsaften er en festdag der mange konsumerer alkohol. Dette er 
også dagen da mange av de samme menneskene leker seg med sprengstoff. Mange 
begynner å se det urimelige i dette. En nylig undersøkelse viste at et flertall av de spurte 
ønsket forbud mot privat bruk av fyrverkeri.  

Også i offentlig regi bør en praksis for å feire som forurenser og skremmer dyr avsluttes. 
Fyrverkeri med sprengstoff er gårsdagens teknologi. I dag finnes mange muligheter for 
lysshow med laser eller andre lyskilder. Droneshow blir stadig mer spektakulært og 
imponerende, som i Shanghai 31. desember i år. Slike alternativer må også imidlertid inn i 
ordnede former og håndteres av kyndige brukere i offentlig regi. 

Bergen MDG vil: 

1. Det innføres forbud mot privat fyrverkeri. 
2. Det offentlige fyrverkeriet skal erstattes med alternative lysshow som er bra for 

byluften, dyrene og menneskene. 

Vedtatt. 
 

https://www.dyrsrettigheter.no/rettsvern/ta-hensyn-til-dyrene-pa-nyttarsaften/
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=2226
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=2226
https://www.nilu.no/2018/12/nyttarsraketter-bidrar-til-darlig-luftkvalitet/
https://www.nrk.no/norge/ny-undersokelse_-over-60-prosent-vil-forby-privat-oppskytning-av-fyrverkeri-1.14357444
https://www.nrk.no/norge/ny-undersokelse_-over-60-prosent-vil-forby-privat-oppskytning-av-fyrverkeri-1.14357444
https://twitter.com/nytimes/status/1212156518193340416

