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Oslo, 16.februar 2018 

Forslag til Naturvernforbundets arbeidsprogram for 2018 – 2020 skal behandles i landsstyret helgen 3. – 4.mars. Vi sender 

med dette ut det endelige forslaget fra arbeidsprogramkomiteen til alle landsstyrerepresentanter. Samtidig får også 

tillitsvalgte i fylkes- og lokallag tilsendt det endelige utkastet slik at de kan gi innspill via sin landsstyrerepresentant før 

behandlingen. Endelig forslag vil bli sendt ut til organisasjonen sammen med alle sakspapirene til landsmøtet, ca 6.mars. 

Arbeidsprogramkomiteen ble nedsatt av landsstyret i februar 2017 og har bestått av: Øyvind Johnsen, nestleder, 

(Vestfold), Sidsel Selvik (Oslo og Akershus), Wenche Skorge (Rogaland), Bjørn Økern (Nordland) og Helene Lind Jensen 

(Natur og Ungdom). Generalsekretær Maren Esmark har vært komiteens sekretær. 

Høringsrunden 

Utkast til arbeidsprogram ble sendt på høring i organisasjonen i oktober 2017, med frist for innspill 17.januar i år. Det 

kom inn høringssvar fra 9 fylkeslag, 6 lokallag, 6 tillitsvalgte/enkeltmedlemmer samt fra Natur og ungdom og fra 

sekretariatet. Komiteen har lest alle innspill og hatt to møter etter at fristen gikk ut.   

Om endelig forslag til arbeidsprogram 

Som vi skrev i høringsnotatet er programmet er i sin struktur, og langt på vei i innhold, en videreføring fra programmet for 

den nåværende perioden. Vi har som et første hovedgrep valgt å beholde den samme inndelingen i kapitler som sist, men 

satt organisasjonskapitlet først. Deretter følger et kapittel om naturmangfold, ett om klima og ett om miljøvennlig 

hverdag. For å oppnå gode resultater, mener vi det er fornuftig å videreføre arbeid og hovedprioriteringer over lang tid. 

I høringsrunden har det bare kommet ett forslag til justering av denne oppbyggingen. Vi tolker dette som en bred 

tilslutning til oppbyggingen av programmet, og dermed også til den hovedprioriteringen som følger av denne strukturen.  

Et annet viktig grep var å dele inn programmet i to deler: Én del som viser hva sekretariatet særlig skal prioritere. Denne 

delen bestemmer hva landsstyret skal følge opp i perioden og er den viktigste delen av sekretariatets arbeidsinstruks. Og i 

tillegg én del som viser til at sekretariatet videre skal sørge for informasjons- og erfaringsformidling til støtte for fylkes- og 

lokallagenes arbeid med en del saker. 

Mange har kommentert at de synes dette er et godt grep, og vi har ikke fått inn noen uttalelser med kritikk på dette 

punktet. 

Det tredje hovedgrepet var å foreslå bare én stor kampanje: «Ingen plast i naturen». Også dette grepet har fått bred 

støtte i høringsuttalelsene, både konsentrasjonen om én kampanje og valg av tema. Dette lover godt for arbeidet i den 

kommende perioden! 

I høringsbrevet ba vi videre om innspill på hvor mange medlemmer vi skulle sette oss som mål, og hvor mange nye 

lokallag fylkeslagene så for seg det kunne etableres i deres fylker. Det siste spørsmålet har stort sett blitt møtt med 

skuffende taushet. Vi mener fylkeslagene bør engasjere seg i etablering og utvikling av lokallag, som en del av 

organisasjonsbyggingen. 

Sekretariatet kom her med et godt innspill om å sette et mål om 90 lokallag, en økning fra dagens 83. Dette vil gi grunnlag 

for mer grunnstøtte fra departementet, i tillegg til virkningen av lokallagene i seg selv. Vi har tatt inn dette innspillet i 

programforslaget. 

Når det gjelder mål for medlemstall var meningene delte om forslagene 27 000 eller 30 000. Noen mente vi burde være 

strengt realistiske, andre at vi måtte sette oss mål å strekke oss etter. Komiteen har landet på å foreslå 28 000 som mål, 

dvs. at vi må rekruttere litt bedre enn i inneværende periode. 

Vi har tatt inn flere forslag fra høringsrunden, særlig til endring av tekst i kulepunktene. Det er imidlertid nødvendig å 

gjøre en streng prioritering for å unngå at programmet blir for utflytende. Vi har derfor bl.a. fjernet noen kulepunkter 

som ville bety økt satsing på områder vi ikke har jobbet så mye med, som torvuttak fra myr og naturvennlig turisme. Når 

vi derimot har løftet inn at all fiskeoppdrett skal inn i lukkede anlegg som et prioritert politisk krav, mener vi dette er i 

tråd med et utbredt ønske i organisasjonen.  
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Innledende tekster til hver enkelt satsing 

Som vi skrev i høringsnotatet, skal arbeidsprogrammet si noe om hva Naturvernforbundet skal arbeide med i perioden, og 

til en viss grad hvordan. Det er ikke her vi skal forklare hva Naturvernforbundet mener om de ulike sakene. De innledende 

tekstene til hvert kapittel er derfor kortet ned fra forrige program og til dels omskrevet. Vi ønsker at disse tekstene skal 

være korte, inspirerende og samlende. Diskusjonen om arbeidsprogrammet bør i liten grad handle om disse 

formuleringene. 

Vi fikk innspill fra noen på at innledningen til satsing 2 om Naturen – livsgrunnlaget vårt ikke sterkt nok påpekte trusselen 

mot naturmangfoldet fra utbygginger av forskjellig slag. Vi hadde på dette punktet beholdt teksten fra det nåværende 

arbeidsprogrammet. Komitéen er enig i at teksten burde understreke denne trusselen tydeligere, og vi har derfor skrevet 

om teksten. 

Naturvennlig hilsen 

Arbeidsprogramkomiteen 

v/Øyvind Johnsen, nestleder i Naturvernforbundet 
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Til: Landsstyret 1 
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ARBEIDSPROGRAM 2018–2020 NATURVERNFORBUNDET – forslag fra arbeidsprogramkomiteen 5 

Satsingsområde 1: Et slagkraftig Naturvernforbund  6 

Arbeidsprogrammet for 2018–2020 har som mål å samordne og styrke hele organisasjonen, øke aktiviteten og 7 

bygge en felles identitet. Naturvernforbundet skal vokse i antall medlemmer og få flere aktive lokallag. Vi skal i 8 

denne perioden særlig jobbe for å øke andelen medlemmer i aldersgruppa 25–40, unge voksne. Vi vil satse videre 9 

på økt bruk av sosiale medier for å øke andelen unge medlemmer og ønsker også å engasjere flere kvinner. 10 

Verving og skolering i fag og politikk er en integrert del av hvert satsingsområde. Det skal i tillegg skoleres i 11 

organisasjon og ledelse. Målene skal nås ved å knytte aktivitetene sammen med organisasjonsbygging, og ved å 12 

stimulere til at flest mulig lokal- og fylkeslag deltar i de vedtatte satsingene og arbeider for å nå de vedtatte 13 

målene. 14 

Dette skal skje på to måter: 15 

• På den ene siden ved at sekretariatets innsats i større grad rettes mot aktivitet som drives ute i 16 

organisasjonen. Prioriteringene i arbeidsprogrammet er gjort bl.a. med dette for øyet. 17 

• På den andre siden oppfordres fylkeslagene til å bruke det sentrale arbeidsprogrammet som mal for sine 18 

egne arbeidsprogram, slik flere fylker allerede gjør. 19 

Lokal- og fylkeslagene skal likevel fortsatt stå fritt til å prioritere sitt arbeid ut fra lokale forutsetninger, ressurser 20 

og kompetanse. Dette er viktig for å kunne engasjere flest mulig aktive medlemmer på lokalplanet. 21 

I tillegg til å styrke egen organisasjon, er det viktig å bygge allianser for å oppnå målene våre. Naturvernforbundet 22 

skal derfor styrke det saksorienterte samarbeidet med andre miljøorganisasjoner, fagbevegelsen, tros- og 23 

livssynssamfunn, ungdomsorganisasjoner, samiske miljøer, næringslivet, miljøorganisasjoner i andre land og 24 

andre frivillige organisasjoner.  25 

Mål for perioden:  26 

• Antallet medlemmer skal økes til 28 000 i perioden, med særlig vekst i andelen unge voksne 27 

• Andelen kvinnelige tillitsvalgte skal øke 28 

• Antallet aktive lokallag/studentlag skal økes til minst 90 i perioden  29 

• Inntektene fra private givere og bedrifter skal øke med 15 %  30 

• Økonomisk reserve (fri formålskapital) tilsvarende minst tre måneders drift (faste kostnader som lønn, 31 

husleie mm) 32 

• Flere studenter skal engasjeres i organisasjonen, og det skal sikres bedre og tettere kontakt mellom 33 

studentlag og fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet.  34 

 35 

  36 
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Naturvernforbundet skal: 37 

• Bistå og tilrettelegge for arrangementer i samarbeid med fylkeslag, med tema fra ett av de tre områdene i 38 

arbeidsprogrammet 39 

• Arrangere fylkesledersamling, lederkurs og skolering i organisasjonsdemokrati, både lokalt og sentralt 40 

• Skolere organisasjonen i bruk av sosiale medier 41 

• Styrke fylkeslagene og regionalt arbeid for å gi organisasjonen mer slagkraft  42 

• Evaluere det regionale arbeidet og foreta tiltak for å styrke det og knytte det nærmere sammen med 43 
sekretariatets arbeid 44 

• Integrere Miljøagentenes arbeid i Naturvernforbundets satsinger og samarbeide med Natur og Ungdom 45 

om studentsatsing 46 

• Gjennomføre tiltak for å integrere pensjonerte medlemmers arbeidskapasitet og engasjement i 47 

Naturvernforbundets arbeid  48 

• Evaluere og styrke ordningen med faglige utvalg og samarbeid gjennom faglige nettverk  49 

• Videreutvikle og styrke giverordningen til Naturvernforbundet 50 

• Bruke gode og miljøvennlige/engasjerende gaver for å rekruttere nye medlemmer 51 

• Bruke Naturvernforbundets internasjonale arbeid i kommunikasjon og verving. 52 

  53 
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Satsingsområde 2: Naturen – livsgrunnlaget vårt 54 

Norsk natur har stor variasjon i landskapsformer, naturtyper og et rikt artsmangfold. Naturverdiene i Norge er i 55 

dag under stort press. Endringer i arealbruk utgjør fortsatt den mest akutte trusselen mot naturmangfoldet i 56 

Norge. Behovet for det klassiske naturvernarbeidet er derfor stort. Dagens utbyggingspress er unødvendig og 57 

respektløst forbruk av naturverdier, i strid med biomangfoldkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner. 58 

Fremtidens samfunn må være mindre energikrevende, og den grønneste energien er den som er spart inn. 59 

Naturvernforbundet krever økt respekt for naturverdiene i konsekvensutredninger. I kampen om arealene må 60 

natur, matjord og rekreasjonsområder bli vinnere i stedet for tapere. Naturmangfoldlovens mål og prinsipper må i 61 

langt større grad legge føringer for arealplanlegging både på land og i sjøen.  Skog- og jordbruket må drives slik at 62 

vi tar vare på artsmangfoldet og kulturlandskapet. 63 

Naturvernforbundet mener naturglede er en bærende motivasjon for å ta vare på naturen og dens egenverdi, og 64 

vi vil bruke dette aktivt i arbeidet. Vi vil også spre informasjon om økosystemtjenester og legge vekt på insektenes 65 

viktige rolle. 66 

Organisasjon  67 

• Spre naturglede og kunnskap til hele organisasjonen om økosystemtjenestene, vår avhengighet av 68 

naturen og naturmangfoldets store verdi.  69 

• Tilby skolering og regionsamlinger for aktive i organisasjonen om temaer som gruvedrift, havbruk, 70 

skogbruk, vann- og vindkraftutbygging, veibygging og andre store naturinngrep og opp mot kommuner og 71 

grunneiere for å hindre vedtak om frislipp av fornøyelseskjøring. Gjennom sekretariatet hjelpe fylkes- og 72 

lokallag i utvalgte enkeltsaker.  73 

 74 

Politisk  75 

Sekretariatet skal særlig prioritere innsats for at: 76 

• To særlig naturskadelige vannkraftprosjekt og to særlig naturskadelige vindkraftprosjekter stanses 77 

• All fiskeoppdrett skal inn i lukkede anlegg 78 

• Det innføres et forbud mot sjødeponi og hindre dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden 79 

 80 

Sekretariatet skal videre sørge for informasjons- og erfaringsformidling til støtte for fylkes- og lokallagenes arbeid 81 

med å:  82 

• Stanse naturskadelige vann- og vindkraftprosjekter og sikre eksisterende vern. 83 

• Bekjempe fremmede treslag og planter. 84 

• Kartfeste verneverdige områder og biotoper i gammel naturskog og jobbe for vern av gammel, artsrik 85 

naturskog og andre unike skoger. 86 

• Innføre meldeplikt for all hogst og fremme bærekraftig kvalitetsskogbruk. Stanse frislippet av vannskuter 87 
og fornøyelseskjøring med snøskuter 88 

• Redde dyrkbar jord og mark fra utbygging, og ta vare på kulturlandskap 89 

• Gi de store rovdyrene en fagbasert forvaltning 90 

• Etablere Østmarka og Preikestolen som nasjonalparker 91 

• I forbindelse med kommunevalget i 2019 jobbe for å synliggjøre og bevare nærnatur og sikre bymarker. 92 
 93 

 94 

 95 
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Internasjonalt  96 

• Støtte våre internasjonale partnere i deres kamp for å bevare natur, og søke internasjonal støtte til vårt 97 

arbeid i prioriterte saker. Følge viktige internasjonale prosesser under konvensjonen for biologisk 98 

mangfold, i samarbeid med vårt internasjonale nettverk Friends of the Earth.  99 

Verving og kommunikasjon  100 

• Bruke de politiske sakene til å rekruttere nye medlemmer og støttespillere 101 

 102 

Satsingsområde 3: Redusere utslippene av klimagasser  103 

Utslippene av klimagasser er den største enkeltstående trusselen mot naturmangfoldet både globalt og i Norge. 104 

Raske klimaendringer og forsuring av havet har i seg selv potensial til dramatisk endring av økosystemene på 105 

globalt nivå, med tilhørende masseutryddelse av arter. Situasjonen er desto verre siden dette kommer i tillegg til 106 

den raseringen av naturmangfoldet som allerede pågår som følge av menneskelig virksomhet, og som har 107 

engasjert oss i Naturvernforbundet siden starten for over hundre år siden.  108 

Vi skal være en tydelig stemme som taler realistisk om risikoen og konsekvensene, samtidig som vi peker på 109 

løsningene. Det er på høy tid med kraftige og raske reduksjoner i utslippene overalt, og mye kull, olje og gass må 110 

bli liggende i jorda. Naturvernforbundet krever utfasing av fossil energi og stans i leting etter ny olje og gass i 111 

Norge. 112 

For å stanse utslippene trenger vi en overgang fra klimaskadelig energi og overforbruk til et moderne og 113 

naturvennlig nullutslippssamfunn basert på redusert forbruk, gjenbruk, effektiv ressursutnyttelse, fornybar 114 

energi, klimavennlig næringsliv og samfunnsliv. Dette «grønne skiftet» kan og må foregå uten å gå på bekostning 115 

av naturmangfold og viktige landskapsverdier. Naturvernforbundet krever at utslippene av klimagasser i Norge 116 

reduseres med 80 prosent innen 2030, noe som tilsvarer en årlig reduksjon på ca. 3 millioner tonn CO2-117 

ekvivalenter fra og med 2018. For å få til det må spart energi og fornybar energi gå til utfasing av fossil energi.  118 

For å nå målene er det i tillegg til politiske vedtak nødvendig å mobilisere kommuner, lokalsamfunn, næringsliv, 119 

frivillige organisasjoner og enkeltpersoner til innsats. Politikere på alle nivåer må tørre å gå foran, og 120 

Naturvernforbundet må hjelpe dem til å våge dette. 121 

Naturvernforbundet skal: 122 

Organisasjon  123 

• Tilby skolering og minst én regionsamling for aktive i organisasjonen som ønsker å lære mer om 124 

klimautfordringene, Naturvernforbundets klimapolitikk og løsningene som kommuner, bedrifter og 125 

privatpersoner kan bidra med  126 

• Arrangere årlig klimaseminar med studenter som hovedmålgruppe  127 

• Spre informasjon om klimautfordringer, konsekvenser og løsninger. 128 

Politisk 129 

Sekretariatet skal særlig prioritere innsats for at Naturvernforbundet skal: 130 

• Jobbe for å stanse all oljeleting i norske farvann ved å bygge folkelig motstand over hele landet og jobbe 131 

opp mot partiers årsmøter og landsmøter. 132 

• Lage en rapport som beskriver hvordan Norge kan kutte 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr år fra og 133 
med 2018 på en måte som ikke skader naturverdier.  134 
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• Jobbe for redusert energiforbruk i norske bygg og boliger. 135 

• Jobbe politisk for å få våre forslag til utslippsreduserende tiltak inn i partienes partiprogram. 136 

• Jobbe for en reduksjon av transportbehovet, spesielt privatbilisme, samtidig som vi jobber for raskest 137 

mulig elektrifisering av all transport. 138 

• Bistå fylkeslag i arbeidet mot to store klima- og naturskadelige samferdselsprosjekter. 139 

• Innarbeide og synliggjøre Karbonavgift til fordeling i Naturvernforbundets politiske innspill på skatte- og 140 

avgiftsområdet. 141 

Sekretariatet skal videre sørge for informasjons- og erfaringsformidling til støtte for fylkes- og lokallagenes 142 

arbeid med å: 143 

• Arrangere en klima- og miljødag i samarbeid med fylkeslaget i Rogaland for politikere, næringslivsledere 144 

og andre agendasettere. Målsetning: Økt virkelighetsforståelse, økt påvirkningskraft, mer handling 145 

regionalt og inspirasjon for andre fylkeslag. 146 

• Jobbe for utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom de store byene i Norge og til utlandet, overgang 147 
fra godstrafikk fra vei til jernbane og skip, jernbane fra Narvik til Tromsø med sidespor til Harstad og 148 
utredning av høyfartstog.  149 

• Jobbe mot klima- og naturskadelige samferdselsprosjekter og i spørsmål om arealplanlegging, 150 
sykkeltilrettelegging og utvikling av tettsteder og bymiljø. 151 

 152 

Internasjonalt  153 

• Bistå våre samarbeidspartnere i arbeidet med energieffektivisering og klimapolitikk. Følge FNs 154 

klimaforhandlinger og følge opp norske klimaforpliktelser.  155 

Verving og kommunikasjon  156 

• Bruke våre løsninger på klimaproblemet til å verve flere unge vokse som medlemmer og aktive.  157 
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Satsingsområde 4: Miljøvennlig hverdag  158 

I Norge er det materielle forbruket til innbyggerne i snitt høyere enn forbruket til innbyggerne i resten av verden, 159 

og vi belaster både naturressursene og klimaet mer enn andre. Naturvernforbundet vil at vi skal forbruke mindre, 160 

og satse på produkter med bedre kvalitet og lengre varighet. Vi er nødt til å endre forbruksmønsteret vårt, slik at 161 

vi kaster mindre og reparerer mer. Vi må bruke energien mer fornuftig, og sørge for at ressursene går i kretsløp. 162 

Miljøgifter må tas ut av dette kretsløpet. Gjennom større fokus på forbruk i sosiale medier og mediearbeidet for 163 

øvrig, vil vi forsøke å nå ut til nye grupper. Vårt poeng er at ved å ved å leve miljøvennlig, fremmer det tilfredshet 164 

og glede over livet. Vår satsing på en mer miljøvennlig hverdag, håper vi vil få flere til å melde seg inn i 165 

Naturvernforbundet. 166 

Og ikke minst: At flere følger våre råd, til beste for både natur og mennesker. 167 

Naturvernforbundet skal:  168 

Kampanje: Ingen plast i naturen - Marin forsøpling og/eller plast 169 

Gjennomføre en kampanje med fokus på plast fra vugge til grav. Landsstyret vedtar politiske mål og overordnede 170 

planer for kampanjen. Kampanjen koordineres av sekretariatet og har som mål å engasjere og involvere fylkes- og 171 

lokallag over hele landet. 172 

Organisasjon 173 

Sekretariatet skal, i tillegg til kampanjen, særlig prioritere innsats for at Naturvernforbundet skal: 174 

• Arrangere regionsamling om marin forsøpling og plast, i samarbeid med fylkeslaget i Telemark. 175 

• Arrangere en årlig nasjonal klesbyttedag   176 

• Gi veiledning og råd til privatpersoner som skal bli oljefrie, blant annet via nettsiden oljefri.no. 177 

I samarbeide med aktuelle fylkes- og lokallag skal det videre jobbes for å: 178 

• Bidra med informasjon og mobilisering til Kystlotteriet, i samarbeid med fylkeslaget i Østfold 179 

• Legge til rette for at fylkes- og lokallag kan arrangere strandryddedager alene eller i samarbeid med andre 180 
aktører 181 

• Støtte opp om lokale initiativ om andelslandbruk og gårdshandel og andre initiativ for kortreist mat. 182 

• Rette oppmerksomheten mot skadelige utslag turismen forårsaker i naturen og arbeide for miljøvennlige 183 

ferier. 184 

Politisk  185 

• Jobbe for lavere materielt forbruk gjennom mer gjenbruk, momsfritak for bedrifter som reparerer og en 186 

mer sirkulær økonomi. 187 

• Jobbe for konkrete tiltak for å redusere plastforbruket, tiltak mot plastforurensning langs norskekysten, 188 

og midler til opprydning. 189 

Verving og kommunikasjon 190 

• Tips og informasjon om en mer miljøvennlig hverdag. 191 

• Videreutvikle og spre engasjement rundt nettsidene «Ta vare på det du har» og «energismart.no» 192 

• Lage informasjonsmateriell om marin forsøpling og plast. 193 


