
BEVAR 

MØRKET!

Referat fra nettmøter i februar

Bevar mørket gjennomførte i februar sine første 
gruppemøter, hvor medlemmer kunne møtes i mindre 
grupper for å jobbe med utvalgte temaer og 
problemstillinger som ligger inn under Bevar mørkets 
formål. På hvert gruppemøte ble det diskutert hvilke 
oppgaver hver av undergruppene kunne påta seg i 
første omgang og hvordan gruppene kan arbeide 
sammen mot et felles mål. Noen enkle oppgaver ble 
fordelt fram til neste møte, som finner sted i midten av 
mars.  

Denne måneden forsøker vi også å samle alle til å bidra 
i vårt skrevne forum på Teams. For å delta i dette må 
man oppgi sin e-postadresse til oss i styret. Alle som 
var forhåndspåmeldt til gruppemøtene var også lagt til i 
dette forumet, og noen har allerede funnet sine 
gruppers diskusjonsforum. Dersom du også ønsker å 
delta i disse fora, ta kontakt så legger vi deg til. Her får 
du tilgang til alle dokumenter som er publisert og 
utkast til nye veiledere, kronikker, kart og bilder som 
kan brukes av foreningen til å formidle vårt budskap.  

De neste møtene avholdes uke 11, fra mandag 15.3 til 
torsdag 18.3. Møtene gjennomføres på Teams og det vil 
bli kalt inn digitalt via e-post og på våre nettsider i 
forkant av møtene. Ta tidlig kontakt med oss dersom du 

hadde problemer med å delta i de forrige møtene, så 
hjelper vi deg inn i møtene. Vær obs på at det er mange 
som spør om hjelp like før møtet starter og da har vi 
bare mulighet til å hjelpe én av gangen, så det er lurt å 
teste tilgangen på et tidligere tidspunkt.  

I de siste ukene har vi sett at stadig flere kommuner, 
velforeninger, privatpersoner og utbyggere tar til seg 
budskapet i den første veilederen som ble skrevet av 
Bevar mørket. De mest profilerte sakene er Stavanger 
kommune som har erklært at de vil opprette et 
stjernereservat, en velforening i Kongsvinger som har 
bedt kommunen om å utarbeide en lysplan, beboere i 
Fredrikstad som har henvendt seg til kommunen vedr. 
det de opplever som unødvendig sterk belysning på en 
bru og Lillehammer kommune som bytter ut 
eksisterende belysning i flere gater med belysning som 
følger rådene som er gitt i veilederen vår. 

På de neste sidene følger en kort oppsummering av hva 
som ble sagt i gruppemøtene og hvilke oppgaver som 
ble avtalt fram til neste møte. Der finner dere også tid 
og dato for neste møte. Dersom du allerede nå ser at du 
vil delta på ett eller flere møter, ta gjerne kontakt så 
skriver vi ned ditt navn og sørger for at du får innkalling 
på e-post i forkant av møtene.   

Møtene ble avholdt på Teams. 
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Bli en Stjerneby eller Stjernebygd 
 Gruppens oppgaver retter seg mot lokalsamfunnene og 
formålet er å oppfordre byer og bygder til å sette 
standarder som i større grad tar hensyn til det naturlige 
mørket, enn hva som er situasjonen i dag. Det var en felles 
oppfatning blant de fremmøtte i gruppen om at det det bør 
skrives krav eller kriterier for hva som er god belysning 
eller hvilke grep man kan ta for å bedre forholdene i noen 
konkrete tilfeller.  

Det finnes flere slike kriterier og tekster som er omtalt i 
International Dark-Sky Association (IDA) sin Model 
Lighting Ordinance (MLO) https://www.darksky.org/
our-work/lighting/public-policy/mlo/ som det vil være 
mulig å gjøre utdrag fra, oversette og tilpasse norske 
forhold. Frem til neste møte i denne undergruppen ble det 
foreslått at alle prøver å beskrive tiltak, gjerne inspirert av 
IDA sin MLO (finn de avsnittene som beskriver den 
størrelse by/bygd du bor i) og ut i fra dette skriv noen 
kriterier eller tiltak som kunne vært nyttige der vi bor.  
Det blir også undersøkt om lysforurensing kan inngå i 
Innovasjon Norge sine kriterier for sertifisering som 
bærekraftig destinasjon.

Neste møte er mandag 15. mars kl.18:00-19:30

Forum for elektrikere og installatører 
Gruppens oppgaver er å samle og tilgjengeliggjøre 
informasjon om de løsninger som allerede finnes på 
markedet og i bransjen. Ved å etablere et forum, hvor 
elektrikere og installatører kan dele erfaringer fra ulike 
anlegg, vil vi kunne oppfordre til mindre lysforurensning 
på nye anlegg hos de som monterer lysanlegg på private 
og offentlige bygg. 

Det er en målsetting å lage en liste over armaturer og 
styringssystemer som bidrar til mindre lysforurensning, 
og et spørsmål om Bevar mørket kan bidra med mer, som 
for eksempel en sertifiseringsordning hvor installatører 
kan vise frem dokumentasjon på at de er opplært i bruk av 
mørkevennlige løsninger.  

Neste møte er tirsdag 16. mars kl.18:00-19:30

Markedsføring og nettsider 
Denne gruppen vil ha som oppgave å følge opp innhold 
som produseres av Bevar mørket og publiseres på 
nettsiden og i sosiale medier, samt følge opp at begge 
disse plattformene funger på en hensiktsmessig måte. De 
som meldte seg til denne gruppen fikk tildelt 
brukerkontoer på foreningens nettside og facebook-side 
og begynner umiddelbart med sitt arbeid med å følge opp 
informasjon som allerede ligger ute og nytt stoff som 
publiseres fremover.  

Neste møte er torsdag 18. mars kl. 18:00-19:30 

Lysforurensingens påvirkning på natur og helse 
Gruppen vil ha i oppgave å fremme et av Bevar mørkets 
viktigste budskap; hvordan lysforurensning påvirker 
miljøet og omgivelsene våre, spesielt med tanke på 
hvordan vi endrer økosystemer og påvirker egen helse. 
Det ble diskutert litt rundt hvordan gruppen kan være en 
innholdsprodusent, som enten på egen hånd eller ved å 
trekke inn fagekspertise, sørger for at det blir skrevet 
kronikker, innlegg i sosiale medier eller laget innhold for 
andre egnede plattformer, hvor gruppens budskap 
kommer tydelig frem.  

Det ble ikke gitt noen konkrete oppgaver etter dette 
møtet, så formålet med neste møte vil være å velge noen 
temaer som det kan skrives om, forespørre relevante 
fagpersoner og levere ferdig tekst og bildemateriale til 
markedsføringsgruppa for publisering og distribusjon. 

Neste møte er onsdag 17. mars 19:30-21:00

Belysning i arkitektur og landskap 
Gruppen vil i første omgang ha som oppgave å samle 
kriterier for belysning på bygg og i parkanlegg, og få disse 
publisert i form av faktaark og veiledere. Det ble foreslått 
å opprette en Mørkepris og det blir utarbeidet forslag til 
vurderingskriterier for en slik pris, som legges fram på 
neste gruppemøte. Det er opprettet et delt dokument på 
vår samhandlingsplattform Teams med følgende 
plassering:  
Teams / Bevar mørket / Filer / Belysning i arkitektur og 
landskap / Idémyldring mars 2021 

Neste møte er onsdag 17. mars kl. 19:00-20:30



Vegbelysning
Gruppens formål vil i første omgang være å ta tak i 
enkeltsaker og konkrete vegprosjekter hvor de som bor 
i nærheten eller andre årsaker sitter med en opplevelse 
av hvordan belysningen er planlagt eller gjennomført i 
det prosjektet, skriver henvendelser til ansvarlig 
utbygger av veien om belysning langs veien.  

På sikt regner vi med å samle en del dokumentasjon, 
gjennom dialog med Statens vegvesen, fylket og 
kommunene, som vil kunne gjøres tilgjengelig i en 
ressursbank for fremtidige saker som kan ligne på de 
som tas tak i nå. Alle som har et vegprosjekt i sitt 
lokalområde oppfordres å beskrive dette, gjerne i form 
at et skriv som de ønsker eller har sendt de ansvarlige 
for veiprosjektet.  

Neste møte er tirsdag 16. mars kl. 20:30-21:00

Nasjonal regulering av lysforurensning 
Gruppen har som mål å føre et politisk arbeid som 
sikter seg inn mot stortinget og klima- og 
miljøverndepartementet, med det formål å fremme 
forslag til lovformuleringer i relevante lovtekster. De 
avsnittene som er skrevet i veilederen om eksisterende 
lovtekster i veilederen danner grunnlaget for gruppens 
arbeid, og alle deltakerne ble oppfordret å lese denne 
fram til neste møte. De som kjenner politikere lokalt 
eller på stortinget ble også oppfordret å gå i dialog med 
disse, for å få litt føling på hvilke innfallsvinkler som vil 
lønne seg for å komme raskest mulig til mål med denne 
oppgaven.  

Neste møte er mandag 15. mars 19:30 – 21:00 

BEVAR 

MØRKET!

TUSEN TAKK  til deg som deltok – og til deg som har 
lest dette referatet, for din interesse i å bevare mørket. 

Vennlig hilsen 
styret og arrangementskomitéen:

Sigri Sandberg – Journalist og forfatter 
Helga Iselin Wåseth - Lysdesigner og universitetslektor
Peter Selmer-Eide – Lysdesigner i Rebel Light
Ingrid Wigdel – Grafisk designer og lysdesigner
Vegard Lundby Rekaa – Astronom

25. februar 2021

Vil du være med i foreningen? Registrer deg på 
bevarmorket.no eller ta kontakt med oss.
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