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Til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet    Oslo, 24. august 2017 

 

FÅ MIDLER TIL NATUR- OG MILJØVERNARBEID HØSTEN 2017   
 

Naturvernforbundet har prosjektmidler som kan deles ut til aktiviteter i fylkes- og lokallag. 

Særlig har vi høsten 2017 fått mye midler til aktiviteter rundet marin forsøpling. I tillegg har 

vi noe på klima (møteplasser), naturgledearrangementer, oppdrett og villaks, rovdyr og 

fremmede arter 

 

Se vedlegg for forslag og inspirasjon under hvert tema. Det er i tillegg mulig å søke midler til 

andre aktiviteter fra organisasjonens egne aktivitetsmidler. Tildelingene vil være i 

størrelsesorden 2 000 – 10 000 på mindre arrangementer, og 10 000 – 30 000 på større 

arrangementer eller prosjekter. På marin forsøpling er det mulig å søke mer. 

 

Bruk gjerne det vedlagte søknadsskjemaet som en mal for søknaden  og husk å sjekke at 

informasjon på forsiden er riktig fylt ut. Søknadene skal inneholde et enkelt budsjett med en 

kort beskrivelse av hvordan midlene skal brukes. Om det er relevant, så oppgi gjerne også 

om dere får finansiering fra andre kilder til samme aktivitet. Skriv kort, søknaden bør helst 

ikke overstige to sider, inkludert budsjett.  

 

Søknadsfristen er søndag 3. september 
 

Alle som får tilskudd må sende en kort epost med noen setninger om gjennomføringen av 

aktiviteten og gjerne et bilde, innen 15. januar 2018. Rapportering for mottatte tilskudd skjer 

også gjennom det ordinære regnskap og årsmeldinger som alle lokallag og fylkeslag uansett 

sender inn til Naturvernforbundet sentralt. Søkere for 2017 må ha sendt inn årsmelding og 

regnskap for 2015. 

 

Søknadene sendes per e-post til Randi Alsos (ra@naturvernforbundet.no).  

 

Med vennlig hilsen 

 
 
 

 

Randi Alsos, Organisasjonsrådgiver  

Naturvernforbundet 
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Marin forsøpling  
Regjeringen har lyst ut midler til aktiviteter for å rydde kystområder og for arrangementer og 

arbeid med tiltak mot marin forsøpling, og Naturvernforbundet har fått midler som kan 

brukes over hele landet. Lagene kan få midler til å dekke utgifter i forbindelse med 

ryddeaksjoner, møter, seminarer, annonsering, foredrag og lignende. 

 

Klima 
Om dere ønsker å ha arrangementer med fokus på klimautfordringen, gjerne med en 

internasjonal vinkling, så har vi midler til det. Det kan være forskjellige åpne møteplasser og 

aktiviteter, og inviter gjerne med studenter. Ta kontakt om dere vil ha fordragsholdere om 

for eksempel «Det grønne skiftet».  

  

Naturgledearrangementer 
Under dette temaet kan dere blant annet søker penger til å arrangere: 

• Familiearrangementer som fuglekasseverksted, humlesafari, flaggermusvandring, 

«spis naturen»-arrangementer m.m. 

• Temakvelder og seminarer med tema Naturen – Livsgrunnlaget vårt /«Hva gir 

naturen oss?». Ta gjeren kontakt om dere vil ha foredragsholdere. 

• Naturgledeturer til truet natur 

 

Oppdrett og villaks 
En stadig ekspanderende oppdrettsnæring skaper store konflikter langs kysten, og under 

dette temaet kan dere ha aktiviteter som debattmøter, samling for engasjerte eller åpne 

kveldsmøter. Eller om dere ønsker å lage en liten brosjyre eller et faktaark som kan brukes i 

egen region. 

 

Rovdyr 
Debatten om forvaltning av rovdyr i Norge er stadig like aktuell, og kanskje vil dere ha et 

kveldsmøte eller en samling med tema relatert til bjørn, ulv, jerv, gaupe eller ørn? Eller 

trykke opp noen fine bilder, plakater eller faktaark. 

  

Dugnad mot fremmede arter 
Sett av helga 23.-24. september! Dette blir datoen for årets nasjonale Pøbelgrandugnad. Da 

skal vi sammen med Botanisk forening, Sabima og WWF røske opp pøbelgran og andre 

fremmede arter over hele landet. Dere kan søke om penger til å arrangere dugnader mot 

fremmede arter, fortrinnsvis denne helgen, men også resten av året.   

 

 

Husk at vi i sekretariatet gjerne bidrar med foredrag og innledning på møter, 
samlinger og debatter.  


