
Naturen som inkluderingsarena – aktivitetsrapport 2020 
 

I 2020 har Naturvernforbundet fortsatt arbeidet for å bidra til friluftsaktivitet blant mennesker med 

innvandrerbakgrunn. Lokal- og fylkeslagene har gjort en solid jobb med å arrangere turer og kontakte 

relevante miljøer, til tross for noe lavere aktivitet enn planlagt på grunn av korona. Sekretariatet 

sentralt har jobbet med oversetting av nettinnhold og jobbet for å løfte inkludering i organisasjonen. 

Det er til tider utfordrende å måle hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som deltar på 

arrangementer, da vi som regel teller antall deltagere uten å spørre hver enkelt om sin historie og 

etnisitet. Dessuten har det åpenbart vært en utfordring med avlyste arrangementer i 2020. Likevel 

mener vi at vi har fått med omtrent 350 personer med innvandrerbakgrunn på arrangementer og 

turer i 2020, hvorav rundt halvparten er barn. I tillegg har vi nådd ut til over 100 000 i sosiale medier, 

og vi har engasjert mange i samtale og aktivitet på Flerkulturell Friluftsfest. 

 

Inkluderingsarbeid i Naturvernforbundet sentralt 
Til tross for koronapandemien har vi i 2020 fortsatt arbeidet for å løfte inkludering i 

Naturvernforbundet. Ansatte i organisasjonen har deltatt på en rekke digitale samlinger og 

seminarer, for eksempel Norsk Friluftsliv sitt opplegg «Forum for flerkulturelt friluftsliv». Vi var også 

til stede på Flerkulturell Friluftsfest (se bilde), som til tross for korona ble arrangert i september. Der 

møtte vi mange flerkulturelle og fikk god kontakt med både barn og voksne. Det var omtrent 500 

deltagere. 

  
Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann, 8. september 

På grunn av koronapandemien fikk vi ikke reist rundt på årsmøter for å holde workshops slik vi hadde 

planlagt. I stedet hadde vi flere digitale workshops for våre tillitsvalgte høsten 2020 hvor vi tok opp 

dette temaet, og vi holdt et digitalt foredrag for Naturvernforbundet i Finnmark. Vi måtte nedskalere 

budsjettet noe fordi vi ikke fikk like mye penger som omsøkt, så dette var uansett et passende sted å 

kutte i budsjettet. Vi håper å få brukt workshopen, som vi lagde i 2019, mer aktivt i framtiden når det 

åpnes for reiser og arrangementer igjen.  



Vi ser at det er behov for endringer i organisasjonskulturen generelt, så vi har startet et større arbeid 

med organisasjonskultur, hvor det blant annet blir gjennomført en omdømmeanalyse og bredt arbeid 

med holdningsendringer i hele organisasjonen. Dette har vi brukt noe midler på i 2020, og det vil 

fortsette utover i 2021. Dette prosjektet er nærmere beskrevet i søknaden for midler i 2021.  

Nye nettsider og sosiale medier 
På grunn av pandemien har vi fokusert mye på digitalt innhold i 2020. Det viktigste her er at vi har 

laget nettsider på syv språk (urdu, arabisk, farsi/persisk, thai, polsk, somali og engelsk). De 

inneholder både informasjon om Naturvernforbundet og organisasjonen, og om hvordan man kan 

komme seg ut i naturen på en enkel måte. Nettsidene er ferdige, men vi ønsker å kvalitetssjekke 

innholdet med noen som kan språket, og når dette er ferdig kommer vi til å annonsere nettsidene 

med målrettede annonser utover i 2021. Vi overfører omtrent 2000 kr fra 2020-budsjettet for å 

finansiere dette. Vi håper nettsidene vil være nyttige for de som er opptatt av natur og naturvern 

men som ikke kan norsk, og i tillegg mener vi at det sender et tydelig signal om at vi ønsker 

minoriteter velkommen hos oss. Vår erfaring fra de oversatte turtipsene som vi lagde i 2019, er at 

flerkulturelle/innvandrere setter stor pris på oversatt innhold, selv om de også kan norsk. Se linker til 

de flerspråklige nettsidene nederst på denne siden. 

Vi har også laget en ressursside for lokal- og fylkeslag, «Et inkluderende Naturvernforbund». Der har 

vi samlet tips til lokallag for å nå bredere ut og inkludere flere, også innvandrere. Her ligger også 

linker til webinarene vi har hatt, og til workshop-powerpointen. Vi kommer til å bruke denne siden 

aktivt videre i inkluderingsarbeidet. 

 

Vi har også kjørt en stor kampanje på Facebook med turtips på ulike språk, hvor vi også oppfordrer til 

å ta med seg søppel hjem. Over 100 000 mennesker har fått opp disse postene i nyhetsfeeden, og det 

førte til over 6000 klikk inn på våre flerspråklige nettsider. Postene var blant annet på polsk, somali, 

thai, persisk og arabisk, og var målrettet til spesifikke områder med turtips til Bergen, Oslo, Stavanger 

og Trondheim. Her brukte vi både midler fra dette prosjektet og midler fra et annet plast-prosjekt. 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
På grunn av koronapandemien har noen av de planlagte aktivitetene blitt utsatt eller tilpasset for å la 

seg gjennomføre innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernreglene. Vi har på tross av pandemien 

fått gjennomført tre smak-på-naturen turer, slik vi hadde planlagt. I tillegg har vi som planlagt 

gjennomført et naturvernprosjekt med en skole. 

https://naturvernforbundet.no/bli-kjent-med-norges-natur/category4351.html
https://naturvernforbundet.no/et-inkluderende-naturvernforbund/category4460.html


Smak-på-naturen-turer 
Vi har gjennomført tre smak-på-naturen-turer i løpet av 2020.  En ble gjennomført i slutten av mai. 

Turen gikk i området Trosterud/Ellingsrud og ble gjennomført i samarbeid med Naturvernforbundet i 

Groruddalen. I tillegg ble det gjennomført to turer i august og september i samarbeid med 

Frivillighetssentralen på Romsås. På hver tur deltok det mellom 8-20 personer. Antall deltakere ble 

begrenset av smittevernsreglene. Tidligere turer i samme området har hatt nærmere 40 deltakere. 

Turene på Romsås, fikk også medieoppmerksomhet, da lokalavisen og frivillighetssentralen skrev om 

turene. Turene ble godt mottatt, og flere av deltakerne ønsket seg oppfølgingsturer.  

Vi ønsker å gjennomføre nye turer på vårhalvåret 2021, både med fokus på spiselige vekster, men 

også med artsjakt og kulturminner/historie som tema. På denne måten kan vi øke kunnskapsnivået 

om økosystemet vårt og behovet for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Det vil også kunne bidra 

til økt samfunnsengasjement.  Frivillighetssentralen på Romsås ønsker seg flere slike turer, og vi 

håper å kunne få til tilsvarende samarbeid med flere frivillighetssentraler. 

Skolesamarbeid 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i 2020 gjennomført et prosjekt med Tonsenhagen 

skole, delvis støttet av Den Naturlige skolesekken (DNS), der vi har utformet og avholdt et prosjekt 

med elevene på 6. trinn. Prosjektets tema var bærekraftig utvikling, og tok utgangspunkt i konflikten 

rundt utbygging av ny skiheis i Grefsenåsen, som ligger i skolens nærområde. I løpet av prosjektet har 

elevene vært på historisk ekskursjon, artskartlegging og befaringsturer i regi av NOA, og jobbet med 

undersøkelser i klasserommet for å løse problemstillingen “Bør det bygges ny skiheis i 

Grefsenåsen?”.  

Formålet med prosjektet har vært å knytte det sentrale temaet “bærekraftig utvikling” i den nye 

læreplanen til praktisk undervisning, og å veilede lærere i hvordan de kan ta i bruk naturen som 

undervisningsrom og skape læring også hos de elevene som ikke lærer så godt ved pulten.  

Prosjektet dekket naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og norsk; hvor det har vært særlig fokus på å 

berike ordforrådet til elevene med norsk som andrespråk. Det var to nye elever på trinnet ved 

prosjektoppstart med klassene og det var helt tydelig at det å være ute i skogen bidro til nye måter å 

knytte bånd på enn hva skolegården gjør; vi fikk være vitne til en veldig fin sosial utvikling.  

Den historiske ekskursjonen var også særlig interessant for nytilflyttede, som ikke kjente områdets 

historie så godt fra før. Konflikten vi jobbet med skapte et kjempeengasjement både blant elever og 

lærere, som nå jobber med leserinnlegg og egne forslag til planene for Grefsenåsen. Lærerne har 

uttrykt at de ønske å gjenta dette og har invitert NOA tilbake for å avholde prosjektet med andre 

trinn.   

 



 

 

Naturvernforbundet i Trøndelag 

Mål   
Hovedmålet med prosjektet var å legge til rette for at flere personer med innvandrerbakgrunn 
kommer seg ut på tur, og får oppleve gleden ved å være ute i naturen, samtidig som de blir kjent 
med flere norske. For å oppnå dette hadde vi to delmål som vi vil jobbe med i 2020:  

1. Fortsette samarbeidet med voksenopplæringen og arrangere turer for personer med ikke-norsk 
bakgrunn.  
Ved å ta med klasser ut i naturen og gjennomføre formidlingsopplegg med forskjellige temaer som 
lærere kan velge mellom, vil terskelen for å ta seg ut i naturen utenfor skolen bli lavere. Samtidig vil 
elevene lære seg om norske arter og om friluftsliv generelt.   

2. Få flere aktive frivillige med ikke-norsk bakgrunn  
Vi ønsket å få med flere frivillige med innvandringsbakgrunn på aktivitetene våre. En viktig del i dette 
arbeidet var å nå ut til elevene på voksenopplæringen, og at de som har lyst å være mer i naturen, 
hjelpe til på aktiviteter og bli kjent med andre norske likesinnede fikk mulighet til det.   



Gjennomføring  

Grunnet Covid-19 har vi dessverre ikke fått gjennomført alt vi hadde planlagt. Men vi fikk likevel 
arrangert noen turer med forskjellige temaer som ble vel mottatt.  

Vi har også laget en liten brosjyre med informasjon om Naturvernforbundet, norsk natur og tips for 
en god tur med kontaktinformasjon som vi har delt ut til deltakere.  

Torsdag, 4. juni  

Blomster, trær og spiselige vekster langs 
Nidelva med elever fra Voksenopplæringen, 
Trondheim.   

15 deltakere  

  

Torsdag, 17. Oktober  

Skogstur med elever fra Voksenopplæringen.   

Her fikk elevene lære seg om spiselige vekster 
og bær, og om trær og dyr i skogen.  

Ca. 25 deltakere  

  

  

  

  

Onsdag, 23. September  

Sopptur i Estenstadmarka, Trondheim.  

I samarbeide med Norsk Sopp- og 
nyttevekstforening arrangerte vi en sopptur 
for fremmedspråklige.  

To soppeksperter lærte ut om forskjellige 
typer av sopp, hvordan man kjenner igjen 
spiselig sopp, og hvilke som er giftige.  

8 deltakere.  

  



  

Fredag, 16. Oktober  

Skogstur med elever fra Voksenopplæringen.  

Elevene fikk lære om spiselige vekster og bær, 
fuglearter og trær i skogen.  

  

Tirsdag, 20. Oktober  

Ryddetur med elever fra Voksenopplæringen  

  

 Evaluering og arbeidet videre  

Til tross dette uvanlige året føler vi at vi har fått gjort en del. Vi planlegger å jobbe videre med 
prosjektet i 2021, og samarbeide med andre organisasjoner.   

Naturvernforbundet i Rogaland 
Vi har prøvd å opprettholde et tilbud som retter seg mot innvandrermiljøet, men på grunn av 

smittesituasjonen utgikk de største arenaene vi hadde, som sommerskole, mini-ferie og klesbyttedag. 

Til tross for dette har vi aktivisert rundt 100 mennesker i målgruppen i 2020. Vi ser at tilbudet har 

vært verdifullt for de i målgruppen som har vært med, kanskje ekstra viktig i år. Vi har også brukt en 

del ressurser på å planlegge arrangementene, og dette arbeidet har lagt et grunnlag for arbeidet vårt 

i 2021. Det langsiktige arbeidet har bidratt til at målgruppen også deltar på våre vanlige 

arrangementer. 

Lavterskelturer/ torsdagsturer (4 turer) 

Før nedstengingen fikk vi arrangert 2 torsdagsturer med 4 deltager på hver tur. Etter sommerferien 

har vi arrangert 2 turer med 5 deltagere. Vi ser at vi ikke klarer å nå målgruppen uten samarbeid med 

Røde Kors. Vi vurderer om tilbudet skal opprettholdes som et integreringstilbud eller om det skal 

videreføres som et mer generelt nettverkstilbud i forkant av Natur på torsdag.  

Invitasjon til deltagelse på arrangement med naturfokus  

Vi har god dialog med læringssenteret og flyktningkontoret, og arrangementer deles her. 

Det kommer deltagere med innvandrerbakgrunn på de fleste av våre arrangement, men vi har ikke 

oversikt over hvem som kommer som et resultat av satsingen og hvem vi når gjennom de ordinære 



kanalene vi bruker. Barn fra målgruppen har deltatt på både fuglesnekringskurs og fotokurs (gratis 

kurs for barn i sommerferien), og familier har deltatt på flere av våre familieaktiviteter i løpet av året; 

Oppdrag fuglekasse, natursti, 3-kamp aktiviteter, temadager om humler, trær, mose og lignende.  

Under sommertilbudet Sommer ved Mosvatnet hadde vi informasjon om aktivitetene både på norsk 

og engelsk.  

 

Deltagelse på arrangement som frivillige  

Vi har fått med oss 2 nye frivillige med innvandrerbakgrunn. Vi har ikke hatt store arrangement med 

utstrakt bruk av frivillige i år. Klesbyttedagen har vært et typisk arrangement med flere hjelpere, men 

det utgikk i år.  

Vi har likevel fått med oss 2 nye frivillige som har hjulpet til på arrangement i høst; en har vært med 

på Oppdrag fuglekasse og Soppens dag, og en var med som frivillig under konferansen «Broen til 

framtiden».  

 

Sommerskole for voksenopplæringen i Stavanger og Sandnes (med forbehold om samarbeid med 

Friluftsrådet) 

Den vanlige sommerskolen utgikk pga. smittesituasjonen. I stedet for sommerskole har vi hatt 

mindre grupper på undervisning på Mostun. Totalt 4 grupper har vært på undervisning i sommer (til 

sammen 50 elever) og det var også undervisning i skolens høstferie for en gruppe med 20 elever. 

Tema i undervisningen har vært bærekraftig utvikling, fugler og naturvern/hva jobber vi med i 

Naturvernforbundet. I de 2 undervisningssituasjonene knyttet til naturvern og hva vi jobber med 

stilte det 5 tolker. Det gjorde det mulig å holde et høyere nivå på formidlingen, noe som er en stor 

fordel. I disse situasjonene formidlet vi både hva de kan delta på av aktivitet og hvordan de kan være 

med å bidra.   

 

Aktiviteter på Marøy 

I stedet for mini-ferie på Marøy, som utgikk på grunn av korona, hadde vi med 2 mindre grupper fra 

læringssenteret med oss til Marøy i sommer. Den ene dagen var de med på skjøtselstiltak og den 

andre dagen var de med på strandrydding. Det er ikke mulig å ta med store grupper i båten. 



 

 

 

Deltagelse på dugnad  

Kun 1 ordinær dugnad ble gjennomført i år. Resten av arbeidet er blitt gjort som oppdrag av 1-2 

personer. Vi hadde dialog og møter med en interessert deltager, og invitasjon og påminnelse ble 

sendt før de ordinære dugnadene startet. Vedkommende møtte ikke opp.  

I september ble en gruppe med innvandrere tilknyttet Turistforeningen med på en hel dag med 

strandrydding sammen med Naturvernforbundet, Ryfylke friluftsråd og Clean Shores. Denne dagen 



ble naturreservatet Lundarsøyla på Sjernarøyane ryddet. En av målsetningen var at de skulle bli kjent 

med denne type aktivitet for å senke terskelen for å bli med på tilsvarende ryddedugnader.   

 

 

Avlyste/utsatte arrangementer  
Både Naturvernforbundet i Hordaland og Naturvernforbundet i Grenland har hatt planlagte 

inkluderingsaktiviteter som måtte utsettes på kort varsel. Hordaland hadde planlagt en aktivitetsdag 

på Langegården som er foreløpig avlyst, men siden det var lagt ned mye arbeidstid for å planlegge 

dette og kjøpe inn materialer og lignende fikk de likevel utbetalt tilskudd, og de håper å gjennomføre 

i 2021. Naturvernforbundet i Grenland hadde planlagt et «Ta vare på det du har»-

reparasjonsverksted, som er utsatt til 2021. Utbetalingen til Grenland overføres til 2021. 

Sekretariatet har også hatt noen reiseutgifter til en avlyst tur til Finnmark i mars 2020, hvor vi skulle 

holdt et foredrag om organisasjonskultur og inkludering. Dette ble gjort digitalt i stedet. 


