
Naturvernstudenter
Studentlagene: Bergen, NMBU, 

OsloMet, Romerike FHS, 
Trondheim, UiO (Tromsø, 

Stavanger, Sund)



Prosjekter og felles arrangement

• Flere søppelplukkingskampanjer
• Natur og Ungdom sitt 54. 

landsmøte, fremme studentenes
meninger

• Uttalelse om oljesponsing av 
høyere utdanning

• Skrev debattinnlegg for å svare på 
positiv vinkling av Akademia-
avtalen





Prosjektet Daejayon 2018

• Anny fra Ås, Tonje 
fra Bergen, Aurora 
fra Oslo og nå også 
Emilie fra Bergen

• Studentlag fra Sør-
Korea og verden

• Møter annenhver uke om 
ulike tema, vi synes vi ruler, 
delt om oss og vårt arbeid, 
informasjonsarbeid og 
opplysning

• Hatt aktivitet for studenter, 
ungdom og barn, og 
voksne/allmenheten



Status på lag

• Ny studentsekretær: Mansoor
• Fått nye egne t-skjorter og 

Naturvernstudentsbrosjyre
• Ingen avtalt spesiell politisk plan, men har mål 

om å bruke insta og facebook til å dele viktige 
ting for oss

• Har studentlagsstyremøter og LM/LS-
forberedende

• Jobber mye organisatorisk opp mot utfordringer
med å være med i NU og NNV, tilhørighet, 
medlemsskap



Bergen med leder 
Tonje
• Skal ha stand og bli-kjent-

møte
• Mange nye medlemmer i 

2018 og over hundre 
interesserte

• Deltok på Øya og på 
klimaseminar, har hatt 
byvandring med fokus på 
grønne butikker

• Var med på NU-LM og å 
skrive uttalelse og 
debattinnlegg

• Tonje var med på 
YFOE møte i Amsterdam juli 
2018



NMBU med leder Anny

• Hatt stand på Graskurs 
før, skal ha nytt bli-
kjent-møte med båltur, 
arrangerer flere turer i 
skogen

• Var med på 
klimaseminaret og 
lederseminar

• Deltar på grønn festival

• Deltok på NU-LM



Romerike FHS med Madicken

• Nytt skolelag som 
prøver seg som 
studentlag

• Var med på NU-
LM

• Skal ha aktivitet 
fremover



Trondheim med
leder Fanny

• Arrangerer 
klimaseminar, hittil 
over 40 påmeldte

• Hatt stand og bli-
kjent-møte



UiO med leder Aurora
• Arrangerte åpne humlevandring for 

NU’ere, NNV’ere og 
Naturvernstudenter

• Skal ha stand på foreningsdag
• Hatt sykkelverksted og kurs for 

studenter og arrangert sykkelfest, 
var på klimareise for studenter og 
arrangerte fellestur

• Skrevet og levert høringssvar om 
klimaplan for Oslo på vegne av 
NOA og Oslo-NU



Stavanger med
leder Erling

• Hatt stand og deltok 
på Øya 2018

• Ikke aktivt lag eller 
styre



Sund folkeshøyskole

• Ingen aktivitet


