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Naturvernforbundet fylkesvis medlemsvekst 2018 - 2019

Fylke 2018 2019
Trøndelag 2 244 2 982
Rogaland 1 654 2 194

Agder 1 107 1 434
Nordland 814 1 063
Finnmark 372 481
Østfold 1 025 1 512

Møre og 
Romsdal 856 1 077

Troms 724 929
Hordaland 2 512 3 119
Hedmark 614 760
Vestfold 1 120 1 351
Telemark 704 852
Oslo og 

Akershus 8 583 10 032
Buskerud 1 160 1 372
Sogn og 
Fjordane 627 746
Oppland 1 000 1 127



Aktivitetstilskudd 2020

Planlegger dere et arrangement, en tur eller har dere lyst til å lære mer 
om en ny sak i laget deres, men mangler penger? Da kan 
aktivitetstilskudd være noe for dere!

Aktivitetstilskudd deles ut til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet, og 
eventuelle grupper eller utvalg nedsatt av Naturvernforbundet. En stor 
andel av midlene er knyttet til prosjekter og kommer fra Miljødirektoratet 
og andre bidragsytere.  

Hva kan vi søke midler til?

Formålet er økt aktivitet i lagene i Naturvernforbundet, og det er særlig 
fint å støtte noen som flere aktive i lokallaget, som treffer nye 
målgrupper og som gjerne gir kunnskap om nye fagområder

Les mer og søk om aktivitetsmidler her:

https://naturvernforbundet.no/organisasjonsnytt/aktivitetstilskudd-
2020-article36553-3620.html

https://naturvernforbundet.no/organisasjonsnytt/aktivitetstilskudd-2020-article36553-3620.html


Velkommen til landsmøte 2020!

Vi gleder oss til Naturvernforbundets landsmøte 2020!

Landsmøtet finner sted helgen 24. – 26. april på 

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde.

https://naturvernforbundet.no/landsmote

• Påmeldingsfrist for delegater til landsmøtet er 20.mars
• Sakspapirene sendes ut i midten av mars. 
• 20. mars er også siste frist for innsending av endringsforslag 

til prinsipprogram og vedtekter, samt uttalelser.

Foto: Erling Svendsen

https://naturvernforbundet.no/landsmote


Huskeliste til årsmøte:

• Landsmøtedelegatene må velges av fylkes- og lokallagets årsmøte, og det skal fremkomme av 
protokollen. 

• I år skal alle fylkeslag velge landsstyrerepresentanter, en fast og en vara. 

• Husk å velge ny valgkomite

• Om aktuelt, så husk å velge representant til FNF-styret i fylket

Informasjon om årsmøter ligger her:  https://naturvernforbundet.no/nyttige-dokumenter-for-
lokallag/

Nettside med skjema hvor man kan melde interesse til et verv, eller nominere andre til verv: 
www.naturvernforbundet.no/valg

Retningslinjer for valgkomitearbeid: https://naturvernforbundet.no/nyttige-dokumenter-for-
lokallag/retningslinjer-og-veiledning-for-valgkomiteer-article37584-3610.html

Spørsmål og svar om blant annet: Er det greit å ha tillitsverv både hos Naturvernforbundet og i et 
politisk parti? 

https://naturvernforbundet.no/nyttige-dokumenter-for-lokallag/
http://www.naturvernforbundet.no/valg
https://naturvernforbundet.no/nyttige-dokumenter-for-lokallag/retningslinjer-og-veiledning-for-valgkomiteer-article37584-3610.html
https://naturvernforbundet.no/sporsmal-og-svar/category3614.html#Er%20det%20greit%20%C3%A5%20ha%20tillitsverv%20b%C3%A5de%20i%20Naturvernforbundet%20og%20hos%20et%20politisk%20parti?


Honorar, lønn og oppdrag
Vi får jevnlige spørsmål rundt dette med honorar til tillitsvalgte, samt en rekke spørsmål relatert til ansettelse av 
fylkesansatte, innleie av konsulenter osv

Noen enkle råd er:

- Normalt honoreres ikke tillitsvalgte i Naturvernforbundet

- Dersom et fylkes- eller lokallagsstyret likevel ønsker å utbetale honorar til noen i styret, så må det kun gjøres etter 
vedtak i styret. Den det gjelder må forlate rommet når saken behandles. Vedtaket om honorar må legges ved som 
dokumentasjon i regnskapet. 

- En ansatt skal normalt ikke velges inn i fylkes- eller lokallagsstyret. Om en tillitsvalgt blir ansatt, skal den normalt 
fratre vervet sitt

- Om fylkes- eller lokallaget betaler noen for å gjøre et oppdrag, for eksempel kartlegging, kjøp av bilder, juridisk 
gjennomgang el, så er det lurt å lage en skriftlig avtale om pris og betaling på forhånd. 

Naturvernforbundets sekretariatet kan svare på det meste! Ikke nøl med å ringe send oss en epost:

Sahar Azari, leder av kommunikasjons- og organisasjonsavdelingen, sa@naturvernforbundet.no tlf 957 72 078
Ove Vigdal, leder av økonomi- og adminsitrasjonsavdelingen, ov@naturvernforbundet.no tlf: 900 33 409
Maren Esmark, generalsekretær, me@naturvernforbundet.no tlf: 97 18 33 79

mailto:sa@naturvernforbundet.no
mailto:ov@naturvernforbundet.no
mailto:me@naturvernforbundet.no


Dato for møter i sentral- og landsstyret

Sentralstyremøte 11. februar

Landsstyremøte 6.–7. mars

Sentralstyremøte 23. april

Landsstyremøte 23. april

Sentralstyremøte 12. mai

Landsstyremøte 6.-7. juni

Sentralstyremøte 1. september

Landsstyremøte 19.-20. september

Sentralstyremøte 13. oktober

Landsstyremøte 21.–22. november

* I grått er etter landsmøtet, og er datoer nytt sentral- og 
landsstyre må godkjenne.



Landsstyret har vedtatt retningslinjer for 
Naturvernforbundet i tradisjonelle og sosiale 
medier.

Gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte og gir råd og 
veiledning for hvordan kommunisere og opptre.

Kan leses på 
www.naturvernforbundet.no/mediaretningslinjer

http://www.naturvernforbundet.no/mediaretningslinjer


Endelig har også Naturvernforbundet 
vedtatt egen reisepolicy. 

Den gjelder for alle tillitsvalgte, ansatte, 
utvalgsmedlemmer og medlemmer som 
deltar på arrangementer i regi av 
Naturvernforbundet.

Policyen kan leses på 
www.naturvernforbundet.no/reisepolicy

http://www.naturvernforbundet.no/reisepolicy


Noen av de viktige sakene hos Naturvernforbundet våren 2020 (1)

Vindkraft: Vi jobber for å hindre utbygging av flere store vindkraftanlegg, inkludert 
Innvordfjellet, Davvi og Andmyran m.fler. Og med å påvirke den nasjonale vindkraftpolitikken og 
krever en kraftig endring og forbedring i konsesjonsprosessene.

Dumping av gruveslam: Vi jobber for å stanse dumping av gruveslam i Førdefjorden og 
Repparfjord. 

Oppdrett: Vi jobber for et påbud om lukka oppdrettsanlegg, først kommunevis, men målet er at 
det skal være nasjonalt.

Nordlige havområder: Vi jobber for å påvirke forvaltningsplanene, slik at iskantgrensa skal 
trekkes sørover: https://naturvernforbundet.no/energi/fossil_energi/iskanten-forklart-
article40000-117.html

Klimasøksmål Arktis: Dommen fra Borgarting lagmannsrett kom 23. januar. Vi fikk ikke medhold 
i at oljeboring er et brudd med miljøparagrafen, men fikk en rekke viktige delseiere. Vi anker 
saken videre til Høyesterett, der den sannsynligvis kommer opp i juni, august eller september. I 
den forbindelse ønsker vi å skape aktiviteter og oppmerksomhet over hele landet. Dette vil vi 
gjerne ha dere med på! For mer informasjon, se www.naturvernforbundet.no/klimasoksmal

https://naturvernforbundet.no/energi/fossil_energi/iskanten-forklart-article40000-117.html
http://www.naturvernforbundet.no/klimasoksmal


Noen av de viktige sakene hos Naturvernforbundet våren 2020 (2)

Tredje rullebane på Gardermoen: Sammen med flere andre organisasjoner jobber vi for å 
hindre bygging av en tredje rullebane på Gardermoen, som vil gi økte klimagassutslipp, mer 
støy og nedbygging av natur og matjord. Økt fokus på flytrafikkens klimakonsekvenser og 
utflating av flytrafikken gir oss drahjelp.

Ferjefri E39: En ferjefri E39 fra Rogaland til Trøndelag vil koste flere hundre milliarder, føre til 
store inngrep og øke trafikken. Vi lanserer nå et alternativt konsept, der det satses på utbedring 
av veiene og innsetting av elektriske ferjer ned hyppigere avganger. Mange begynner å sette 
spørsmålstegn ved en ferjefri løsning, som Stortinget fortsatt går for.

Klimakur 2030 og klimamelding: Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til plan for å halvere 
Norges klimagassutslipp fra ikke-kvotepliktig sektor. Basert på denne skal regjeringen lage en 
plan som Stortinget skal vedta. Vi jobber med dette: 
https://naturvernforbundet.no/klima/klimakur-2030-ma-ikke-legges-i-samme-skuff-som-
klimakur-2020-article40014-126.html

https://naturvernforbundet.no/klima/klimakur-2030-ma-ikke-legges-i-samme-skuff-som-klimakur-2020-article40014-126.html


Klimakrisa forsterkes når vi ødelegger naturen. Almlid burde 
samle sine medlemsbedrifter i en storstilt dugnad for 

energisparing, fremfor å rope ut om en unødvendig rasering av 
norsk natur.

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/nei-nho-naturen-
skal-ikke-ofres/ https://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/vindkraft/trekk-

tilbake-naturodeleggende-vindkonsesjoner-article39952-121.html

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/nei-nho-naturen-skal-ikke-ofres/
https://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/vindkraft/trekk-tilbake-naturodeleggende-vindkonsesjoner-article39952-121.html


https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13148190-
1579625848/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2019/Fossilfritt%20Norge%20nettversjon.pdf

https://naturvernforbundet.no/klima/krever-
fossilfritt-norge-i-2040-article39886-126.html

Naturvernforbundet krever at Norge blir 
fossilfritt innen 2040, og i 2030 må den 
fossile energibruken være redusert med 55 
prosent. Dette forutsetter en politisk vilje 
til en stor satsing på energieffektivisering, 
nedgang i transportbehovet og en utfasing 
av petroleumsindustrien innen 2040.

Kravet ble vedtatt på landsstyremøtet 23.-
24. november.

Rapport og uttalelse om utfasing av fossilt

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13148190-1579625848/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2019/Fossilfritt%20Norge%20nettversjon.pdf
https://naturvernforbundet.no/klima/krever-fossilfritt-norge-i-2040-article39886-126.html


https://naturvernforbundet.no/tidligere-seminarer-og-kurs/lederseminar-for-
tillitsvalgte-i-fylkes-og-lokallag-article38820-3613.html

Presentasjoner
Innledning fra Silje Ask Lundberg, med datoer om hva som skjer framover
Faglige og politiske oppdateringer
Inspirasjon fra lag - Naturvernforbundet i Rogaland
Inspirasjon fra lag - Naturvernstudentene
Regnskap og økonomi for fylkeslag
Rollen som arbeidsgiver
Regnskap og økonomi for lokallag
Workshop plast og marin forsøpling
Vedtekter for fylkes- og lokallag
Naturvernforbundets historie på 15 minutter
Naturvernforbundet i sosiale medier
Organisasjonshåndbok

Ledersamling 25.–26. januar 2019 
– Nyttig informasjon og presentasjoner

https://naturvernforbundet.no/tidligere-seminarer-og-kurs/lederseminar-for-tillitsvalgte-i-fylkes-og-lokallag-article38820-3613.html
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139654-1549023399/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Innledning%20Silje%20Ask%20Lundberg.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139660-1549023416/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Faglige%20og%20politiske%20oppdateringer%20Naturvernforbundet%202019.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139666-1549023435/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Lokale%20saker%20-%20Rogaland.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139681-1549023478/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Lokale%20saker%20-%20studentlag.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139687-1549023494/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/%C3%98konomi%20for%20fylkeslag%20-%20Fylkeslagene%20som%20arbeidsgiver,BRREG,bankkonto%20mm.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139684-1549023486/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/%C3%98konomi%20for%20fylkeslag%20-%20Tillitsvalgt%20i%20Naturvernforbundet%20-%20Rollen%20som%20arbeidsgiver.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139678-1549023469/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/%C3%98konomi%20for%20lokallag.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139807-1549454904/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Presentasjon%20til%20workshop%20om%20plast.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139669-1549023444/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Vedtekter%20for%20fylkes-%20og%20lokallag.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139675-1549023460/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Naturvernforbundets%20historie%2026-01-19.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139657-1549023408/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/Naturvernforbundet%20i%20sosiale%20medier.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13139663-1549023425/Arrangementer%20-%20Presentasjoner%20og%20innledninger/Lederseminar%202019/organisasjonsh%C3%A5ndbok.pdf


MILJØHELG I OSLO
- siste helgen i februar

BROEN TIL FRAMTIDEN 
FREDAG 28. FEBRUAR FOLKETS HUS

For syvende gang arrangerer Naturvernforbundet konferanse 
sammen med fagbevegelsen, forskere og trossamfunn om 
hvordan bremse oljeutvinninga og satse på jobber for 
framtida. Over 600 har deltatt de siste årene.

REDD VERDEN DER DU BOR
LØRDAG 29. FEBRUAR BYKUBEN OSLO 

Dagen etter arrangerer Naturvernforbundet samling for alle 
som er interessert i lokale miljøspørsmål.  



Den store klesbyttedagen 2020

• Årets arrangement blir lørdag 28.mars 

• Påmeldingsskjema www.naturvernforbundet.no/klesbyttedagen

• Arrangementer over hele landet – det er åpent for alle som vil – ikke bare våre 
lokallag (bibliotek, folkehøyskoler, kafeer med mer)

• 2019: Over 120 arrangementer over hele landet

• Vil du være med? Vi sender ut materiellpakker og gir tips til alle som ønsker å lage 
klesbyttearrangement

• Bonus – klesbytte er en miljøsak med utelukkende positive tilbakemeldinger!

http://www.naturvernforbundet.no/klesbyttedagen


Vil dere jobbe med Plastfri kommune? 

Rydding og riktig avfallshåndtering er viktig, men for at dette virkelig 
skal kunne gå bra trengs systemendring. Derfor jobber 
Naturvernforbundet for å redusere plastbruken i hele samfunnet. 
Kommunene kan spille en viktig rolle og mange av de gjør allerede det. 
Her kan du få tips til tiltak som din kommune kan gjøre for å redusere 
sitt plastavtrykk.

Å spore kilder og stoppe plastutslipp før de når naturen er lett. Med vår 
guide kan du være en miljødetektiv.

For deg som vil lese mer om plast:
Naturvernforbundets guider til et plastfritt nærmiljø
Del 1 Ryddeguide - hvordan gjennomføre en ryddeaksjon
Del 2 Hvem har forsøpla? - En guide til hvordan spore kilder og jobbe 
mot forsøpling
Del 3 Hvordan kan din kommune stoppe plastforsøpling?
Plast - hva er problemet?
Hva er egentlig mikroplast?
13 tips du selv kan gjøre for å redusere ditt eget plastavtrykk
Dette mener Naturvernforbundet om plast
Dette mener Naturvernforbundet om plastdekke og kunstgress
Les mer om prosjektet plast og giftfrie barnehager

https://naturvernforbundet.no/fjern-plasten-et-
plastforsoplingsfritt-narmiljo/category4251.html

https://naturvernforbundet.no/fjern-plasten-et-plastforsoplingsfritt-narmiljo/hvordan-kan-din-kommune-stoppe-plastforsopling-article39850-4251.html
https://naturvernforbundet.no/ryddeaksjoner/hvem-har-forsopla-en-guide-til-hvordan-spore-kilder-og-jobbe-mot-forsopling-article39621-4183.html
https://naturvernforbundet.no/ryddeaksjoner/den-store-plastjakten-na-rydder-vi-hele-norge-article39189-4183.html#%C3%A5pne%20ryddeaksjonsguiden
https://naturvernforbundet.no/fjern-plasten-et-plastforsoplingsfritt-narmiljo/hvem-har-forsopla-en-guide-til-hvordan-spore-kilder-og-jobbe-mot-forsopling-article39621-4251.html#%C3%A5pne%20milj%C3%B8detektiv%20tips
https://naturvernforbundet.no/fjern-plasten-et-plastforsoplingsfritt-narmiljo/hvordan-kan-din-kommune-stoppe-plastforsopling-article39850-4251.html#her%20finner%20du%20tips%20for%20kommuneaction
https://naturvernforbundet.no/plast/?offset4646=0
https://naturvernforbundet.no/mikroplast/
https://naturvernforbundet.no/plast/13-tips-for-et-plastfritt-hav-article37954-3932.html
https://naturvernforbundet.no/plast/krever-ti-strakstiltak-mot-plastforurensning-article38004-3932.html
https://naturvernforbundet.no/plast-og-giftfrie-barnehager/roper-varsko-om-plastdekke-pa-lekeplasser-article39874-4221.html
https://naturvernforbundet.no/plast-og-giftfrie-barnehager/inngar-samarbeid-om-plast-og-giftfrie-barnehager-article37757-4022.html
https://naturvernforbundet.no/fjern-plasten-et-plastforsoplingsfritt-narmiljo/category4251.html


Strandryddeuka er 28. april – 3.mai

Strandryddeuka er Norges største kollektive dugnad. Titusenvis av frivillige 
rydder Norges streder, øyer, holmer, bekker, elver og innsjøer. Også 
havbunnen ryddes. Marker uke 18 i kalenderen! Strandryddeuka 2020 løper 
fra mandag 27. april til søndag 3. mai, og Strandryddedagen er lørdag 2. mai.

Kystlotteriet

Naturvernforbundets lag og medlemmer kan fortsatt være aktivt med i 
Kystlotteriet. www.kystlotteriet.no Det driftes nå av miljøstiftelsen Elv og hav 
https://www.elvoghav.no/om-oss/

http://www.kystlotteriet.no/
https://www.elvoghav.no/om-oss/

