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01.10.13 Summemøte 
Presidenten tente lys for fred og vennskap. 
Hun kom fra møte i Våler Rotary, hvor klubbens første kvinnelige medlem 
Hadde holdt sitt EGO 1 foredrag. 
Reflektant Bjørn A Gahre,  presenterte seg for klubbens medlemmer og takket for å bli invitert til Jeløy 
Rotaryklubb. Han kjenner til Rotary gjennom faren, som har vært medlem i mange år, og gleder seg over å 
ha fått denne muligheten. De flyttet fra Oslo til Moss for 15 år siden, har jobbet i distriktet flere år, men 
pendler nå til Oslo. Han er advokat og jobber som Ombudsmann i Forsvaret. Han orienterte litt om hva 
denne stillingen innebærer. 
Eilert Lund holdt et 3 min innlegg om ulike emner. 
Hans forslag er at neste dugnadskveld på Orkerød Skanse skal vies veien opp på skansen. Den er i dårlig 
forfatning. 
Han reflekterte over ”høstferien” som i hans tid het potetferie og hadde sin berettigelse fordi bonden måtte 
ha hjelp til å få potetene opp av jorda. Han undret seg over hvorfor skolene nå har høstferie. 
Han minnet om det spennende valget 14. Sept. når Scotland skal ha valg om evt. Løsrivelse fra England. 
Han fortalte fra en vestlandstur de nettopp har hatt. Vakker natur med fjorder, fjell og  daler. Bare fjorden 
er fat, som han sa. Og på alle små teiger ved fjorden har folk slått seg ned. Men hvorfor i all verden må de 
ha så mange og så flotte tunneler der, mens vi sliter for å få EN. 
Bengt Olav Pedersen refererte fra forholdene vedr. Tannklinikken i India. 
Rotary internasjonalt trakk seg ut i 2009, men noen Rotaryklubber ønsker fortsatt drift. Han er med i en 
Venneforening i Oslo. De sender 11000 kr i mnd, men trenger flere sponsorer for å sikre driften. 
Klinikken holder gratis til i huset til en inder som bor i Norge. Det fungerer bra med den lokale tannlegen 
som drifter klinikken nå. Han klarer fantastisk mange pasienter. Dette er 12. året i prosjektet. 
 
Siri minnet om Disriktskonferansen neste år med temaet ”Demokrati i utvikling”. Arrangør er  Råde 
Rotaryklubb, og hun håper mange av våre medlemmer vil delta. 
Dette møtet var annonsert som summemøte, men ble veldig innholdsrikt og interessant. 
RH 
 
08.10.13 Viltforvaltning i Mossedistriktet v/skogmester Bjørn Pettersen 
Skogbrukssjef Bjørn Pettersen var kveldens foredragsholderom temaet viltforvaltning i Mosse-regionen. 
Han redegjorde for den forvaltningsmessige oppbygging av viltforvaltningen fra departement til 
kommunene.  Kommunen har de daglige og faktiske oppgavene knyttet til forvaltningen noe som utøves 
av viltnemd, skogforvaltningen og politiet. 
Det formelle grunnlag er lagt i viltloven og dens forskrifter.  Her fremkommer regelverket for utøving om 
jakt, hvilke tider som gjelder og type jaktbart vilt. 
I Moss felles det om lag 11 elg og 50 rådyr hvert år.  I tillegg er det en del fallvilt, påkjørsler m.v..  Dette 
skjer særlig på de veistrekninger hvor det ikke er sikring med viltgjerde. 
Det ble også vist til den skade som påføres av vilt på åkre, støy, særlig fra gåseflokker m.v. 
En sentral plass har opplæringen av fremtidige jegere.  Om lag 45 -50 uteksamineres fra jegerprøvekurs 
hvert år hvor opplæringen omfatter arter av vilt, jaktbart og ikke jaktbart, bruk av våpen derunder 
sikkerhetsregler knyttet til bruk og oppbevaring. 
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15.10.13 Bærekraftig mat - i Væla og på Moss v/siv.agronom Benedicte Lund 
President Siri åpnet møtet med å tenne lyset for fred og vennskap, ønsket oss velkommen, gratulerte 
Rotary-medlemmer med dagen og ga oss litt Rotary-stoff: siste nytt om Ryla. Dernest ga hun ordet til 
Benedicte Lund (datteren til vår egen Eilert) som var kveldens foredragsholder og ymtet noe om 
”smålengås” 
 
Jo, ”smålengås”, fortalte Benedicte, fagansvarlig for fjørfe i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, 
tidligere ansatt hos Fylkesmannen i Østfold som næringsutvikler for blant annet lokalmatsatsing. og før 
det ansatt ved Nordisk Genressurssenter og daglig leder i Norsk Fjørfelag, var en gåseart knyttet til 
Østfold (Smålenene), men en truet art man nå prøvde å får reetablert. Kun 200 stk ialt med kun 19 i vårt 
distrikt. Håpet å ha 40 innen jul – og gledet seg til Mortensgås! 
 
Med stor kunnskap og innlevelse ga hun oss så et foredrag om BÆREKRAFTIG MAT – I VÆLA OG PÅ 
MOSS  med en oversikt over de farer som truet matvaresituasjonen både her hjemme og over hele verden 
nå og i fremtiden. Det var ikke bare å plante og gjødsle og høste, men tenke over de følger og 
begrensninger som finnes. Betingelsen for ”bærekraft” var at man kunne forsyne markedet med varer og 
samtidig sikre at man kunne fortsette å gjøre det også i fremtiden. 
 
Det som skjer på mange steder er at produksjon av jordbruksvarer, både planter og dyr, var at vi utarmet 
jorden og blir for avhengig av gjødsling, og lar dyrene få for stor andel av det vi planter og gror. Dertil 
kommer at innstillingen til slik produksjon er så forskjellig i vår del av verden og i resten av verden: vi 
produserer for å selge, mens andre steder produserer de for å overleve. Dertil er også vekstforholdene helt 
annerledes på andre steder i verden. Riktignok kan man i varmere strøk høste flere ganger i året, men 
jorden er skrin og blir utarmet. Hos oss er jorden bedre, men det gjødsles, og om  25 år er det slutt på 
tilgjengelige forekomster av fosfor til gjødselproduksjonen. 
 
Dertil er det helt forskjellige vann- og varmekilder, og avvikende menneskelige innstillinger, vaner, 
tradisjoner og ressurser, og hos oss så eier man eller noen den jorden som benyttes, men i andre land 
finnes det ikke noe slikt eierskap. Det lager helt andre problemstillinger. Og så har vi problemer med 
sprøyting som like gjerne tar livet av nyttedyr som skadedyr, og genmanipulering skaper nye problemer, 
og vi vet så lite om fremtiden. 
 
Utviklingen av våre matvaner varsler økte problemer, og vi må søke løsningen av dem nå. Et eksempel fra 
Rygge hvor tre bønder samarbeider om økologisk dyrking av mat og oppdrett av dyr er eksemplarisk og 
gir håp for fremtiden. På samme måte stilles det krav til oss selv, og vi må fatte en beslutning om vår 
spisevaner som er forenlig med hva naturen kan gi oss på kort og lang sikt. Spis norsk, grønt og riktig 
kjøtt og fisk!  
 
 
16.10.2013 
IE 
 
 
22.09.13 Intercitymøte - Internasjonal bekjempelse av piratvirksomhet 
               v/ Petter J. Dyhre, fungerende sikkerhetssjef i Kripos 
Møtet var et Intercitymøte med svært godt fremmøte av Rotarymedlemmer fra vår egen klubb  og 
naboklubbene. 
 
President Siri tente lys for fred og vennskap og markerte FN-dagen som er 24. Oktober. 
AG Jan Sverre Hansen minnet om Rotarys ”Polio Pluss- prosjekt”. Han har pins som selges for 100 kr. pr. 
pin. Inntekten går uavkortet til Polio Pluss. 



I 1985 startet Rotary en kampanje for å utrydde polio. Det har skjedd store framskritt i de 125 aktuelle 
landene i løpet av de 28 år prosjektet har pågått. I dag er det bare 3 land hvor en fremdeles har polio. Men 
vi må ikke stoppe innsatsen. Da vil polio spre seg igjen. 
 
Foredragsholder denne kvelden var Petter Dyhre, gift med vårt medlem Liv Birgit Dyhre. Tittel på 
foredraget var: Internasjonal bekjempelse av piratvirksomhet.  Petter Dyhre startet i Kripos i 1987. I 4 
år var han utstasjoner i Lyon. Han har vært leder for flere grupper innen Kripos og fra 2011 sjef for 
Interpols styre. Fungerer nå som sikkerhetssjef ved Kripos for bekjempelse av piratvirksomhet. 
 
Det er i dag 27 politidistrikt. Kripos skal tjene samfunnet og har 7 hovedprosesser som: Merverdi av 
kunnskap, forebygging, samarbeid og partnerskap, internasjonal samhandling, spesialkompetanse i 
distriktene, medarbeideransvar. Alle politisaker og forespørsler ut og inn av Norge MÅ innom Kripos. 
 
Piratvirksomhet utenfor Somalia. Historikk. 
Det har vært borgerkrig mellom klaner/klanherrer en årrekke noe som har resultert i anarkistiske forhold i 
området. Vi kan ikke se piratvirksomheten isolert fra Somalias historie. Som en følge av at store 
industritrålere har gått inn i somaliske fiskeres farvann, har fiskerne alliert seg med lokalbefolkningen, 
som igjen driver piratvirksomhet mot de store trålerne. Det har skjedd en dreining fra lokale fiskere til 
større bakmenn. Unge fattige menn drives på havet med fare for sitt liv av farlige bakmenn. Dette er en 
alvorlig trussel for internasjonal skipsfart.  
FN´s Sikkerhetsråd ber om at land som vil bekjempe piratvirksomhet, danner et kontaktorgan med 5 
Working Groups støttet av FN: Militær, juridisk, privat sektor, informasjon og politisamarbeid. I dag 
deltar 70 land i kontaktorganet. 
FN har egen sjøstyrke i området og Norge deltar med Fridtjof Nansen som er flaggskipet i Natos styrker 
utenfor Somalia. Massiv tilstedeværelse i området er en av årsakene til at det er nedgang i kapringene. I 
dag er 1 skip kapret. BMP4, Best Management Practises for Protection against Somalian Pirots har vært 
effektiv for bekjempelse av piratvirksomhet. Næringslivet skal beskyttes. Det er utarbeidet prosedyrer for 
hvordan en skal forholde seg ved kapring og hvordan ta vare på sjøfolk ved løslatelse fra kapring. 
 
Politisamarbeidet er meget bra og Interpol er en god samarbeidspartner i arbeidet mot piratvirksomhet. 
Arbeidet støttes av Utenriksdepartementet. Gisselforhandlergruppen i Norge er med i arbeidet for å frigi 
skip. Det er godt samarbeid også mellom politiet og rederiene. De  avslører mye om bakmennene i 
piratvirksomheten, men de er vanskelige å få tatt. Da må de først ut av landet. Dette er organisert 
kriminalitet. Mellom 2005 og 2012 utbetalte Norge 339 – 413 mill US$ i løsepenger. 198 skip ble kapret. 
Løsepengeproblematikk er utfordrende. Mange skip vil ut av farvannet fortest mulig. 
 
Norge har etablert opplæring i kriminalteknikk på Seychellene og har bygget etterretningssenter der etter 
britisk initiativ. Seychellene er et godt organisert samfunn og Afrikas rikeste land. 
 
Utviklingen nå er positiv. En har mange ulike innfallsvinkler for å bekjempe piratvirksomheten. Sist uke 
ble flere kapringsforsøk avverget. Det militære nærværet er en viktig årsak til at pilene går i riktig retning.  
Kirkens Nødhjelp bidrar med hjelp til pirater for å få dem tilbake til lokalmiljøet. 
 
Vi takker kveldens foredragsholder for et meget interessant og informativt foredrag. 
 
RH  
 
 


