
Hva mener Naturvernforbundet?
Hvordan jobber vi?

Fylkes- og lokallagsledersamling 
januar 2019

v/ Maren Esmark 



Hva mener Naturvernforbundet?

http://www.naturvernforbundet.no/prinsipprogram

https://naturvernforbundet.no/aktuelt_og_ny
heter/horinger_rapporter_dokumenter/

http://www.naturvernforbundet.no/prinsipprogram
https://naturvernforbundet.no/aktuelt_og_nyheter/horinger_rapporter_dokumenter/


Oppdrett

• Vi vil ha lukka anlegg innen 2025. Ingen 
vekst, ut av sårbare områder, oppdrettsfrie 
fjorder, styrke laksefjord og laksevassdrag 
regimet.

• Har eget fiske- og oppdrettsutvalg

• Stort sett alle fylkeslag langs kysten jobber 
med forskjellige oppdrettssaker, og mange 
lokallag. 

• Er med i villaksalliansen, jobber tett med 
Jeger og fisk, norske lakseelver nasjonalt. Og 
dialog med fiskarlaget og fler.

• Naturvernforbundet har også bidratt i 
Foreningen Miljøjuss der oppdrett har vært 
tema flere ganger.

• 2019 er villaksens år, blir tema og kampanje. 
Mulig samarbeid med Patagonia Fundation
og film.

• Arnodd Håpnes og Jorunn Vallestad i 
sekretariatet bistår i oppdrettsaker.



Gruver

• Naturvernforbundet aktiv mot flere 
gruveprosjekter, vil ha forbud mot 
sjødeponi. 

• Svært aktivt gruveutvalg, tett 
koordinering med 
fylkeslag/sekretariat. Særlig fokus i 
Repparfjord, Førdefjorden, Titania

• Allianse med Natur og ungdom, 
lokale aksjonsgrupper, reindrifta og 
samarbeid med fiskarlaget, sjømat 
norge m.fler.

• Forslag til lov om gruvedrift på 
havbotn, Naturvernforbundet sterkt 
imot.

• Jorunn Vallestad i sekretariatet. Mads 
Løkeland, Sør Trøndelag og Svein 
Lund, Avjorvarri.  



Vassdragsvern og utbygging

• Øystese skal vernes! Vunnet Gjengedal, Opo, 
Vinda, jobber med en rekke saker.

• Naturvernforbundet jobber for utvidelse av 
verneplan for vassdrag, bedre vern av 
eksisterende, bedre kartlegging og større vekting 
av natur og friluftsliv i konsesjonsbehandling og 
vilkårsrevisjoner.

• Vassdragsvernrådet er svært aktivt, stor aktivitet 
lokalt og i mange fylkeslag, tett koordinering med 
utvalg, sekretariat og lokalt.

• Vilkårsrevisjoner, effektkjøring og utbygging 
forkledd som «flomdemping»

• Prioritert i arbeidsprogrammet, suksess med 
prioritering av to vassdrag.

• Jobber tett med SRN (DNT, NJFF og WWF) og 
SABIMA m.fler. Og gjennom FNF i fylkene.

• Arnodd Håpnes, Christian Børs Lind i 
sekretariatet, Per Flatberg.



Vindkraft

• Naturvernforbundet jobber mot 
naturskadelige vindkraftverk, særlig 
prioritert er Innvordfjellet og Davvi.

• Særlig kritiske til dagens konsesjonssystem 
og arbeidet med nasjonal ramme fordi 
natur vektes for lavt.

• Stor aktivitet i mange fylkeslag, særlig 
Nord- og Sør-Trøndelag, Vest-Agder, 
Rogaland og Finnmark, Troms. Er etablert 
ett vindkraft nettverk.

• Prioritert i nåværende og fremtidig 
arbeidsprogram, gode resultater med 
prioritering av to særlig konfliktfylte saker.

• Jobber med DNT, NJFF, NOF, SABIMA, og 
deltar i referansegruppe til nasjonal 
ramme for vindkraft på land. Og gode 
allianser med reinbeitenæringen. 

• Arnodd Håpnes, Christian Børs Lind i 
sekretariatet.



Skog

• Naturvernforbundet vil ha mer 
skogvern, meldeplikt, bedre 
kartlegging. Særlig fokus i Oslomarka.

• Skogutvalget er litt aktive. 

• NOA, Hedmark, Buskerud, Nordland 
jobber en god del med skogsaker, og 
mange lokallag. 

• Jobber tett med SABIMA og WWF 
nasjonalt.

• Arnodd Håpnes i sekretariatet, og 
Gjermund Andersen i NOA.



Rovdyr

• Naturvernforbundet vil ha bærekraftig forvaltning, fler familiegrupper av 
ulv, ikke hiuttak av jerv, ikke vårjakt på bjørn etc. Ofte observatør i 
nemdene, klager og sender innspill. 

• Lite aktivt rovdyrutvalg. Flere fylkeslag følger nemdsarbeidet, koordinering 
med fylkeslaget i Hedmark på ulv. Støtter NOAHs markering, men er ikke 
medarrangør. 

• Samarbeid med WWF, Foreningen våre rovdyr og NOF. 

• Arnodd Håpnes i sekretariatet. Øystein Folden, Per Flatberg. 



• Naturvernforbundet er imot 
motorisert fornøyelseskjøring i 
naturen, aktiv mot endringene på 
snøskuter og vannskuter.

• Aktivt motorferdselsnettverk, flere 
fylkes- og lokallag aktive. Fått 
midler til å kartlegge effekter av ny 
motorferdselsforskrift, jobber nå 
med rapport.

• Tett allianse med DNT og Norsk 
Friluftsliv. 

• Christian Børs Lind i sekretariatet. 

Motorferdsel



• Naturvernforbundet vil forby særlig 
forsøplende engangsplast og 
plastemballasje. Vil ha avgift på ny plast. 

• Fylkes- og lokallag arrangerer 
ryddeaksjoner og har engasjement på 
plast og marin forsøpling.

• Kystlotteriet er største enkeltprosjektet. 
• Sogn- og Fjordane, Østfold, Trøndelag, 

Hordaland m.fler.

• Aktivitetsmidler tilgjengelig i 2019

• Tett koordinasjon med Hold Norge Rent, 
Friluftsrådene m.fler.

• Ellen Mikkelsen, Sten Helberg, Per-Erik 
Schultze og Martin Brandtzæg i 
sekretariatet. 

Plast



• Fossil oppvarming av bygg blir forbudt 
fra 2020, Naturvernforbundet har 
jobbet frem forbudet og har i mange 
år hatt prosjektet oljefri. Fases nå over 
i energismart.

• Flere fylkeslag i prosjektet, Hordaland, 
Sogn- og Fjordane og Trøndelag. 

• Gir godt samarbeid med kommunene 
og er veldig praktisk rettet.

• Store folkemøter i kommuner

Marin Brandzæg, Astrid Swensson i 
sekretariatet og Silje Østby i Hordaland.

Enøk og fornybar energi



• Vi jobber for å fjerne moms på reparasjoner 
og ønsker regelverk som sikrer lengre levetid, 
enklere reparasjon og reservededeler m.m

• Kampanje og aktiviteter rundt reparasjon og 
vedlikehold fremfor bruk og kast.

• Fikseverksteder, foredrag, klesbyttedag m.m
• Flere fylkes- og lokallag med egne aktivteter, 

Trøndelag, NOA, Rogaland, Sogn- og Fjordane 
og Trøndelag. 

• Kan gi godt samarbeid med andre 
organisasjoner og med kommunene og er 
veldig praktisk rettet.

• Når nye målgrupper og engasjerer bredt, 
samarbeid med forbrukerrådet, klesbransjen, 
håndtverkere m.fler

• Janne Gilgren og Astrid Swensson i 
sekretariatet

Ta vare på det du har



Olje

• Vi ønsker utfasing av olje- og gass 
produksjonen i Norge. Ingen nye letelisenser, 
ingen nye utbygginger, fjerne «subsidier», 
rask utfasing av eksisterende produksjon. 
Permanent vern av LoVeSe, Iskanten og alle 
sårbare områder.

• Tett samarbeid med Folkeaksjonen og de 
andre miljøorganisasjonene, allianser i 
sjømatnæringen, fagbevegelsen m.m

• Helga Lerkelund og Aled Fischer i 
sekretariatet



Veiutbygging og samferdsel
• Naturvernforbundet kjemper mot nye 

veiutbygging og store utvidelser mange 
steder. Økning i privatbilismen, klimautslipp, 
jordvern og tap av natur- og friluftsområder 
er argumentasjon. 

• Mange store, lokale og regionale saker. 
Agder, Oslo og Akershus, Trondheim, 
Lillehammer, Tromsø, Fet m.m

• Landsstyret har valgt ut to prioriterte 
samferdselssaker i perioden, nei til 3. 
rullebane på Gardemoen Allianser med 
Besteforeldrenes klimaaksjon, Framtiden i 
våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, 
Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, 
Norges Bygdeungdomslag, Norsk forening 
mot støy og Spire, lokal aksjonsgruppe.

• Inngrepsfri E 39
• Holger Schlaupitz i sekretariatet



Lurer du på noe?

https://naturvernforbundet.no/sekretariatet/
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