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Naturvernforbundet i Vesterålen



Hvordan arrangere?

- Undersøke mulig samarbeid med andre organisasjoner

- Identifisere sted og kontakte grunneier

- Melde inn dugnad / søke om aktivitetsmidler

- Planleggingsfase: Skaffe utstyr, få med frivillige, invitere lokalmedia, planlegge 
avfallshåndtering

- Gjennomføring: Røsk opp og kutt trær, og kos dere med likesinnede
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Ressurssider

Informasjon om Den store granryddedagen:

https://naturvernforbundet.no/granryddedagen

https://botaniskforening.no/granryddedagen

Informasjon om fremmede og skadelige hageplanter:

https://naturvernforbundet.no/fremmede-arter/category4087.html

https://naturvernforbundet.no/hordaland/hordaland/nyheter/hvordan-fa-en-hage-fri-for-hageromlinger-article41839-
1485.html

Fremmedartslista og artskart:

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

https://www.artsdatabanken.no/Pages/264269/Kart --> Trykk Artskart

Finne grunneier: 

https://seeiendom.no

http://www.naturvernforbundet.no/granryddedagen
https://botaniskforening.no/granryddedagen
https://naturvernforbundet.no/fremmede-arter/category4087.html
https://naturvernforbundet.no/hordaland/hordaland/nyheter/hvordan-fa-en-hage-fri-for-hageromlinger-article41839-1485.html
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://www.artsdatabanken.no/Pages/264269/Kart
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
https://seeiendom.no/


Naturglede!





Hva kan et slikt arrangement inneholde?



Naturgledeturer, og naturen som inkluderingsarena

• «Smak på naturen»-turer

• «Get to know nature in 
Norway»

• Sporjakt i skogen

• I 2020 lagde vi et 
aktivitetshefte for barn, som 
kan printes ut og benyttes

https://naturvernforbundet.no/ferie-og-fritid/utforsk-naturen-article40460-3464.html




Fuglekassebygging

• Man kan søke om 
fuglekasse-byggesett og 
penger til å gjennomføre 
fuglekasse-dugnader.

• Arrangementene skal være 
åpne for alle, både egne 
medlemmer og andre 
interesserte.

• Veldig fin aktivitet for 
familier!





Flaggermuskasse

Oppskrift finnes på nettsidene våre.



Insektshotell

Oppskrift finnes på nettsidene våre.


