
Opplev naturgleden - aktivitetsrapport 2020 

Med støtte fra Miljødirektoratet sin støtteordning «Tilskudd til friluftsaktivitet» har 

Naturvernforbundet i 2020 gjennomført en rekke turer, arrangementer og kampanjer for å få folk ut 

og oppleve naturen. Det har naturlig nok vært noe utfordrende med tanke på koronapandemien, 

men likevel har vi lykkes i å skape glede for naturen og gode naturopplevelser hos svært mange. 

Totalt har vi hatt omtrent 3 450 personer på tur og ulike aktiviteter. Av disse er det en stor andel 

barn og unge, samt noen med innvandrerbakgrunn. I tillegg har vi hatt en tung satsning på digitale 

kanaler, som vi mener har inspirert mange flere til å dra ut på tur alene. 

Naturvernforbundet sentralt 

Webinarer 

Da pandemien kom ble det vanskelig å få folk med på arrangementer på en trygg måte, men vi 

skjønte raskt at det var mye potensiale blant folk for at de kunne bruke naturen på egen hånd. Når 

alt annet er stengt, og man må underholde barna hjemme, var det mange som kunne tenke seg ut på 

tur. Derfor har vi i 2020 hatt stort fokus på digitale kanaler hvor vi oppfordrer folk til å komme seg ut 

i naturen. 

Den største satsningen har vært en serie med webinarer med ulike naturtema. Det startet i slutten av 

mai da vi hadde «Lynkurs om småfugler» som ble streamet live på Facebook. Over 5000 brukere 

fulgte webinaret live, og i ettertid har det blitt sett over 57 000 ganger. Trolig er det totale antallet 

tilhørere enda større, da vi vet at f.eks. mange skoleklasser og arbeidsplasser hadde streamen på 

storskjerm. Vi fulgte opp med «Lynkurs i småfugler 2» kort tid etterpå, og fortsatte deretter med 

flere lynkurs utover sommeren om humler, sommerfugler, trær og truede fjellarter. Lynkursene er 

korte, 20-30 minutter, og foregår alltid i lunsjpausen. Vi avsluttet med lynkurs om «Småfugler på 

fuglebrettet» i desember, og det var veldig populært med 17 400 visninger så langt. Totalt har alle 

lynkursene blitt sett over 128 000 ganger1. I tillegg har vi hatt mange åpne faglige webinarer om blant 

annet evolusjon i framtiden og Norgesferie i naturen, og et webinar for våre tillitsvalgte om 

aktivitetstilskudd og naturgledeaktiviteter. 

Vi har brukt en del midler på å sponse disse digitale arrangementene på Facebook, men i stor grad 

virker det som om de sprer seg naturlig 

ettersom folk deler det med vennene sine. 

Lynkurset om småfugler har også blitt 

omtalt på radio (Sørlandssendingen og 

Østlandssendingen). 

Vi mener at disse populære sendingene 

har bidratt til at flere får en tilknytning til 

hva som finnes i sin nærnatur, og at dette 

bidrar til at både voksne og barn kommer 

seg ut, særlig i denne vanskelige tiden.  

 
1Dette er tall for brukere som har sett mer enn tre sekunder. Vi vet også at 25 500 personer har sett mer enn 
ett minutt av videoene. Vi fikk ca. 11 000 reaksjoner, det vil si kommentarer (nesten utelukkende positive) og 
likes. Lynkursene har nådd ut til over 200 000 personer (dette er inkludert de som kun har scrollet forbi). 



Instagram og Facebook-poster 

Vi har også laget mye annet innhold til sosiale medier, med bilder og tekster hvor vi oppfordrer 

følgerne til å gå på tur i naturen. Det inkluderer alt fra enkle bilder av skog med en kort tekst om at 

«naturen er alltid åpen» til oppskrifter på fugle- og flaggermuskasser, videoer av fugler vi har møtt på 

våre egne turer i marka, fun-facts om norske dyr, tips til turmat og så videre. Vi har også spredt 

turtipsene vi laget i Naturglede-prosjektet i fjor. Disse postene blir delt jevnlig gjennom hele året i 

vanlige poster og i «stories», på både Facebook og Instagram. De når ut til våre 4000 instagram-

følgere og rundt 65 000 Facebook-følgere, i tillegg til at mange av postene blir delt videre. 

I sommerferien kjørte vi en konkurranse på Instagram om å poste det fineste naturbildet fra ferien. 

Vi fikk inn flere hundre flotte bilder, og ga til slutt premie til disse tre bildene: 

 

 

Humlas godtepose  

I 2020 har vi distribuert omtrent tusen poser som vi kaller «Humlas godtepose». Posene inneholder 

økologiske frø av kornblomst eller ringblomst, som er planter som pollinatorer liker og står oppført 

på blomstermenyen for pollinerende insekter (https://blomstermeny.no/). Vi har sendt «Humlas 

godtepose» til lokallag over hele landet, som igjen har delt dem ut ved foredrag og andre 

arrangementer. I tillegg har mange fått frøposer når de har blitt «Humlevenner» eller meldt seg på 

https://blomstermeny.no/


en epostliste for «Den naturvennlige hagen». Tilbakemeldingen fra medlemmer og lokallag er at 

svært mange tilbringer tid ute i hagen sin for å plante disse blomsterfrøene, og dermed gjør hagen 

sin mer naturvennlig, og får vært ute i frisk luft og i aktivitet. 

Naturvernforbundet i Rogaland 

2020 ble et spesielt år med tanke på arrangement. Innenfor de til enhver tid gjeldende 

smittevernregler har vi likevel klart å opprettholde et bredt tilbud til publikum gjennom store deler 

av året. Vi tilstreber å variere tilbudet slik at det er tilpasset årstiden og aktuell tematikk, samt at det 

retter seg mot ulike brukergupper. Noe er mest tilrettelagt for barn under skolealder mens andre 

tilbud er til barn som kan lese selv. Foredrag retter seg primært mot voksne. Vi prøver å bruke 

uteområdene i stor grad. Totaloversikt med aktivitet og antall deltagere hittil i år ligger under som 

egen tabell. Det viser over 3100 deltagere på til sammen 71 arrangement. 

I år har det vært en ekstra utfordring i å tilrettelegge for tilbud der en kan holde tilstrekkelig avstand 

og/eller betjene mindre kohorter. Vi har vært nøye med å ha tilgjengelig håndsprit og overflatesprit 

slik at det er trygt å delta i aktiviteter.  

Midlene har gått til utstyr som trengs for gjennomføring av aktiviteten, honorar til foredragsholdere, 

profilering, ekstra lønnsutgifter til aktivitetsvert (ved Sommar ved Mosvatnet), planlegging og 

tilrettelegging av aktivitetene. 

  
Foredrag v/ Arne Nævra (før korona) 



  
Mosedag 

 
Trekkfugldag  



 

 

Dato Hva Deltagere 

05.01.2020 Natursti  25 

12.01.2020 Natursti  69 

19.01.2020 Mosevandring  82 

23.01.2020 Foredrag: Redesign  24 

30.01.2020 Torsdagstur 4 

30.01.2020 Natur på torsdag: Hva skjer med naturen vår? 75 

02.02.2020 Verdens våtmarksdag 250 

09.02.2020 Naturbingo  50 

13.02.2020 Refleksløype 12 

16.02.2020 Naturbingo  33 

20.02.2020 Torsdagstur 4 

20.02.2020 Natur på torsdag: Eventyrlig evolusjon 22 

23.02.2020 Fastelavensverksted  101 

01.03.2020 Karseverksted 64 

08.03.2020 Oppdrag fuglekasse 56 

09.05.2020 Vårfugltur 14 

13.05.2020 Foredrag: Spiselige vekster  31 

05.06.2020 Foredrag: Verdens miljødag  18 

11.06.2020 Foredrag: Spiselige vekster  34 

28.06.2020 Sommer ved Mosvatnet (28.06 -16.08 - 36 dager) 1359 

30.06.2020 Temakurs: Fuglekassesnekring 4 

01.07.2020 Temakurs: Fuglekassesnekring 11 

02.07.2020 Temakurs: Fotografering 9 

09.07.2020 Temakurs: Småkyp 7 

23.08.2020 Natur i fokus: Trær 68 

27.08.2020 Natur på torsdag: Matsvinn 11 

27.08.2020 Torsdagstur 5 

30.08.2020 Natur i fokus: Humler 78 

13.09.2020 Natur i fokus: Våtmarker  48 

20.09.2020 Naturbingo  150 

27.09.2020 3 kamp  60 

01.10.2020 Barnas torsdag: kråkefugler 23 

11.10.2020 Trekkfugldag 95 

18.10.2020 Familiedag: plast i havet  126 

22.10.2020 Natur på torsdag: fra Lindesnes til Nordkapp 33 

01.11.2020 Fuglematverksted 75 

05.11.2020 Natur på torsdag: Måker som bråker 
planlagt, men ikke enda 

gjennomført (utsatt) 

08.11.2020 Familiedag: oppdrag fuglekasse 
planlagt, men ikke enda 

gjennomført (utsatt) 

    3130 

 



Naturvernforbundet i Lofoten 

Vågakallen småbruk og Naturvernforbundet i Lofoten inviterte til slåttedag på Kalle, i et av Lofotens 

flotteste friluftsområder lørdag 18. juli. Til sammen 18 voksne og 7 barn møtte opp. 

Målet med arrangementet er å holde kulturlandskapet i hevd, til glede for folk, insekter og dyre- og 

fugleliv. Gresset slåes med ljå og hesjes på streng. Det ble servert kaffe og kanelboller før slåtten. 

Pizza ble servert til lunsj. 

  

  

Naturvernforbundet i Nes 

Naturvernforbundet i Nes har en stor dugnad gående for å lage blomsterenger i kommunen. Der har 

de satt i gang et omfattende arbeid i år, med såing av frø, luking, legging av nytt jorddekke, samling 

av frø fra eksisterende blomsterenger og mye mer. Prosjektet går bra og det ser ut til at to 

blomsterenger er etablert. Det er i hovedsak de sju medlemmene som har stått for aktiviteten, men i 

tillegg har 24 skolelever vært med og gjort en del av arbeidet, og et samarbeid med ansatte i 

kommunen. I tillegg har det vært foredrag om pollinerende insekter med 43 besøkende, og det er 

planlagt flere foredrag som har blitt utsatt på grunn av korona. 

 



 

 

Vassdragstreff i Dalen 

4.-6. september ble det holdt vassdragstreff i Tokke kulturhus, med 60 deltagere. Det var foredrag 

hele helgen fra en lang rekke foredragsholdere, inkludert Naturvernforbundets leder Silje Ask 

Lundberg, miljøpolitisk leder i WWF Jon Bjartnes, varaordfører i Tokke kommune Benedikte Nes, og 

mange flere. På lørdag var det befaring i Helveteshylen i Tokkeåi med Bjørn Olav Haukelidsæter som 

guide. Der fikk vi se at Helveteshylen har blitt endret mye og at miljøet i elva er negativt påvirket. 

Søndag formiddag ledet Bjørn Olav Haukelidsæter og Karl Torgny Holte oss på en tur langs nedre del 

av Lårdalsåi, hvor vi fikk se en variert elv med fossesprøyt, moser og bekkekløft. Tett innpå var det 

gamle, hule trær. Lårdalsåi har vært truet av utbygging, men i november 2020 ble saken vunnet og 

elva er reddet!  

 

 



Naturverntreff i Levajok 

I juli 2020 var det naturverntreff i Levajok i Finnmark, for å samles og markere motstand mot 

vindkraftutbygging ved Davvi. Det var et samarbeid mellom flere aktive fra blant annet 

Naturvernforbundet, Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftanlegg, og det samiske miljøet i området. To 

representanter fra Naturvernforbundets sekretariat i Oslo var med. Det var faglige innlegg og 

kulturelle innslag, og på søndagen gikk vi opp til området som er truet av utbygging. Det var vakkert 

og sterkt å se et så flott område som kanskje kan bli endret for alltid av anleggsveier og turbiner. Det 

var omtrent 40 mennesker som deltok, og det var god stemning og konstruktivt samarbeid. 

 

 

Naturvernforbundet i Lindesnes 

Naturvernforbundet i Lindesnes har startet opp et prosjekt med å tilrettelegge for måkehekking på 

taket av industribygninger. Status per desember 2020 er at vi er ferdige med samtalene med 

bedriften om gjennomføring og den tekniske løsningen for taket. Testområdet på taket er ryddet, 

oppmålt og klargjort. Vi har også gjennomført et planleggingsmøte med velforeningen som skal bistå 

i arbeidet slik at flest mulig skal aktiviseres innenfor covid 19-regelverket.  

I tillegg har vi fått grønt lys fra en annen industribedrift til å etablere et forsøksfelt. På 

industriområdet på Gismerøya, har vi den største bynære fiskemåkekolonien i Mandal. 

Betongprodusenten Contiga har i flere år hatt utfordringer med aggressive måkeforeldre som 

forsvarer unger som forviller seg inn i produksjonsbygg og under bilene til besøkende. Våren 2020 

gjennomførte vi et forsøksprosjekt i samarbeid med bedriften for å lage en trygg innhegning for 

måkeungene for å løse disse konfliktene, men den beste løsningen på sikt vil være å flytte all hekking 

opp på taket siden det aller meste av produksjon på Gismerøya går tapt pga mink, rev og 

overkjørsler. Planen er å ha dugnadsarbeid for å få til dette. 

Hvis mulig ut fra tilgjengelig ressurser, vil vi forsøke å realisere begge forsøksfeltene innen neste års 

hekkesesong. 



 
Tilrettelegging for måker på taket i Lindesnes 

 

Naturvernforbundet i Horten 

Naturvernforbundet i Horten har hatt en møteserie om artsmangfold, naturvern og motivasjon, med 

tilhørende turer i naturområder. Vi har gjennomført tre turer, til Fjugstad naturreservat, Falkensten 

naturreservat og Frebergsvik naturreservat. I tillegg er to av tre åpne møter med foredrag 

gjennomført i henhold til programmet. Planlagt møte 26. november 2020 måtte utsettes på grunn av 

koronasituasjonen, men møtet er planlagt og annonsert torsdag 18. februar, avhengig av 

koronasituasjonen. Det har i sum vært god oppslutning om turer og møter, koronasituasjonen tatt i 

betraktning, med omtrent femti deltagere totalt. 

 



 

Oppdrag fuglekasse 

Oppdrag fuglekasse er et prosjekt som er i hovedsak 

sponset av Sparebankstiftelsen DNB men delvis også 

Miljødirektoratets midler. Her gir vi midler til at lokal- 

og fylkeslag av Naturvernforbundet, Norsk 

Ornitologisk Forening og Miljøagentene kan 

arrangere åpne gratis verksted for å snekre 

fuglekasser. I 2020 har det vært en del mindre 

aktivitet, og mange har meldt at de utsetter til neste 

år. NM i fuglekassesnekring ble også avlyst, men det 

har likevel vært arrangert 10 verksteder. Det er også 

en aktiv Facebook-gruppe «Oppdrag fuglekasse» som 

viser at mange snekrer fuglekasser på eget initiativ 

hjemme og henger dem opp i naturen.  

 


