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Sak 8 – Arbeidsprogram 
Innstilling fra redaksjonskomiteen 

 
 
 Forslag til ny tekst er 

Forslag til fjernet tekst er overstrøket 
understreket 

Tekst som er uendret står uten formatering  
 

Redaksjonskomiteen har bestått av: 
Øystein Solevåg (leder, landsstyret – Møre og Romsdal) 
Per Flatberg (sentralstyret) 
Elisabeth Sæter (landsstyret – ansattes representant) 
Anette Viken (Naturvernforbundet i Tønsberg) 
Ola Elvevold (Natur og Ungdom) 
Holger Schlaupitz fra sekretariatet har vært sekretær 

 

 
1) Hovedaktiviteter 2012-13 

Side 3 

Forslag 8.1 

Linje 44 Forslagsstiller: Oddvar Skre, Hordaland 

 
Sette inn nytt punkt:  
 

Forslaget er trukket av forslagsstiller 

(5) Stoppe raseringen av norsk vassdragsnatur. 
Kampanje for å hindre utbygging av de siste gjenværende vassdrag, og informere om konsekvensene 
av utbygging. 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling 
Vedtak: Ikke opprettholdt, ikke stemt over  
 

Side 3 

Forslag 8.22 

Linje 29 Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

 
Landsmøtet Landsstyret

Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides 

 bestemmer sted og tema. 

Vedtak: vedtatt 
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Side: 3 

Forslag 8.16 

Linje:  Forslagsstiller: Ragnhild B. Trosby 

Innarbeides i 1) Hovedaktiviteter, pkt 4: «Arbeide for etablering av marine verneområder i 
Oslofjorden med forbud/restriksjoner i fangst / fiske, redusert fart på lystbåter osv.» 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeidet i nytt forslag 8.23 
Vedtak: opprettholdes ikke 
 

Side:  

Forslag 8.19 

Linje:  Forslagsstiller: 68, Peder Johan Pedersen 

 
Tillegg til pkt 4. Hovedaktiviteter, Levende kyst: bygge opp sjøfuglbestandene 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeidet i nytt forslag 8.23 
Vedtak: Opprettholdes ikke 
 

Side 3 

Forslag 8.23 

Linje 29 Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

 
(4) Landsomfattende kampanje for en levende kyst  

Kampanje for levende kyst i samarbeid mellom sekretariatet og Naturvernforbundets lag fra 
nord til sør. Kampanjen skal vise hvordan vi må sikre en levende kyst og reduserte 
klimautslipp ved å satse på fornybare og marine ressurser, vern av utvalgte områder, 
redusert tempo i olje- og gassindustrien, reduksjon i forurensende utslipp til sjø (sjødeponi, 
giftopprydding) og rovdrift på naturressursene (oppdrettsnæringen, overfiske, nedgang i 
sjøfuglbestandene

 
).   

Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides 
Vedtak: vedtatt (merknad om at Generalsekretær må foreta redaksjonelle endringer) 
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2) Satsingsområde organisasjon  

Side: 4 

Forslag 8.2 

Linje 21-23 Forslagsstiller: Et mindretall på 6 i landsstyret 

 
Punkt (4) strykes  
 

(1) Sentralleddet skal planmessig besøke alle lokallag, fylkeslag og studentlag i perioden. Antall lag 
som jobber med minst én konkret sak og har aktiviteter har økt, og aktive fylkeslag er etablert i 
alle fylker. 

 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: avvist 
 
 

Side: 4 

Forslag 8.3  

Linje : 32 Forslagsstiller: Et mindretall på 2 i landsstyret 

 
Erstatte første setning  
Regionsatsingen skal føres videre til én ny geografisk region utvalgt av Landsstyret.  
 
med følgende setning:  

 

Ordningen utvides til tre regioner i 2012, fem regioner i 2013 og alle syv regioner i jubileumsåret 
2014. 

Prøvevotering: Nedstemt 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: ikke opprettholdt 
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Side: 4 

Forslag 8.4 

linje 32-36 Forslagsstiller: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

 
Nytt punkt 2.a.7  
 
Erstatte avsnittet 
(7) Regionsatsingen skal føres videre til én ny geografisk region utvalgt av Landsstyret. Støtten til  
trøndelagsfylkene videreføres på dagens nivå i hele eller deler av perioden dersom dette vurderes 
som nødvendig for å sikre bærekraftig drift på lengre sikt. Et utvalg skal vurdere hvordan satsingen 
kan videreføres for å styrke hele den landsomfattende organisasjonen og legge fram sine 
anbefalinger på landsmøtet i 2013.  
 
Med det følgende avsnittet: 

 

Regionsatsingen skal videreføres og utvides til 3 regioner i 2012 og 5 regioner i 2013. Stillingene 
finansieres sentralt, men styres av de involverte fylkeslag. Ordningen evalueres på Landsmøtet 2013. 
Dersom ønskelig med en finere oppdeling av regioner, utvides ordningen ytterligere, slik at 
Naturvernforbundet i jubileumsåret har regionsekretærer i hele landet. 

Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises 
Prøvevotering: Nedstemt 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke. 
Vedtak: falt 
 

Side: 4 

Forslag 8.5 

Linje 36  Forslagsstiller: Et mindretall på 1 i landsstyret 

 
Legge til følgende setning: 
 

 

Regionssatsingen legges til grunn for videre lokal satsing med i første omgang sentrale midler, med 
oppgave å bygge organisasjonen og hjelpe lokallagene.  

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: avvist 
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Side: 5 

Forslag 8.6 

Linje: 13 Forslagsstiller: Et mindretall på 12 i landsstyret 

 
Legge til et nytt punkt:  
 

 

(9) Arbeide for offentlig støtte lokalt og regionalt til naturvernarbeid i de allmenne frivillige 
organisasjoner. 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: avvist 
 

Side: 5 

Forslag 8.7 

Linje 47 Forslagsstiller: Et mindretall på 11 i landsstyret 

 
Sette inn et nytt punkt  
 
e) Nordområdesatsningen i organisasjonen er styrket 

For å bidra til at dette oppnås vil Naturvernforbundet at: 

 

En Nordområdeplan for NNV skal være utarbeidet. Organisasjonen i Nord-Norge skal spille en aktiv 
rolle og delta i de regionale prosesser der nordområdepolitikken utformes. Det må ansettes en 
nordområdesekretær, eller nordområdekoordinator i Tromsø, som arbeider i nært samarbeid med 
fylkeslagene i nord. Stillingen forutsettes i hovedsak eksternt finansiert. 

Prøvevotering: Flertall for forslaget 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeidet i nytt forslag 8.24 
Vedtak: ikke opprettholdt 
 
 

Side 4 

Forslag 8.24 

Linje 32 Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

 
(7)   
 Regionsatsingen skal videreføres. I landsmøteperioden prioriteres etablering av regionsatsing 
 i Nord-Norge. Som en del av dette skal det utarbeides en nordområdeplan. Støtten til 
 trøndelagsfylkene videreføres på dagens nivå i hele eller deler av perioden dersom dette 
 vurderes som nødvendig for å sikre bærekraftig drift på lengre sikt. Et utvalg skal vurdere 
 hvordan satsingen kan videreføres for å styrke hele den landsomfattende organisasjonen og 
 legge fram sine anbefalinger på landsmøtet i 2013. 
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 Regionsatsingen skal føres videre til én ny geografisk region utvalgt av Landsstyret. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides 
Vedtak: vedtatt 
 

Side: 5 

Forslag 8.21 

Linje: 18-19 Forslagsstiller: Gjermund Andersen nr. 125 

Satsingsområde organisasjon 2 a(9): Landsmøtet komprimeres til to dager og legges til 
tidspunkt på året som muliggjør en god og demokratisk prosess med sakene (før 
sommerferien eller seinhøstes).  
 
Tiden på møtet må primært brukes til en grundig behandling av LM-sakene og 
nettverksbygging innen organisasjonen.  
 
For å sikre bred deltakelse fra alle ledd må deltakelsen finansieres sentralt.  
 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes landsstyret. 
Vedtak: oversendt til landsstyret 
 

Side: 6 

Forslag 8.8 

Linje: 12 Forslagsstiller: Naturvernforbundet i Finnmark 

 
Sette inne et nytt punkt  
 

 

e) I neste landmøteperiode settast det av på budsjettet kr. 50000,- pr. år for tolking og oversetting 
mellom norsk og samisk. 

Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises til fordel for følgende nye forslag: 
 

 
I neste Landsmøteperiode tas det sikte på å innarbeide midler til oversetting mellom norsk og samisk.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides 
Vedtak: vedtatt 
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3) Satsingsområde energi, klima og samferdsel 

 

Side: 7 

Forslag 8.9 

Linje: 9-10 Forslagsstiller: Et mindretall på 8 i landsstyret  

 
Stryke siste del av punktet:  
 

(2) Utarbeide og spille inn krav til Nasjonal Transportplan sammen med lokallag og fylkeslag for å 
påvirke beslutningstakerne, særlig med tanke på å øke bevilgningene til jernbane og fremme 
annen miljøvennlig transport, samt fremme folkehelsen gjennom å arbeide for ei 
samfunnsplanlegging som tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom de daglige gjøremål  

 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: avvist 
 

Side 7 

Forslag 8.10 

Linje 28 Forslagsstiller: Torgeir Havik, Nord-Trøndelag 

 
Sette inn et nytt punkt:  
 

 
(4) Arbeide for CO2-avgift som virkemiddel for å redusere klimagassutslippene. 

Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: avvist 

 

 
4) Satsingsområde naturmangfold  

Side: 8 

Forslag 8.11 

Linje: 27 Forslagsstiller: Et mindretall på 11 i landsstyret 

 
Stryke punkt 4)  
 
Ta initiativ til at det utarbeides en supplerende nasjonalparkplan. 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke. 
Vedtak: avvist 
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Side: 8 

Forslag 8.12 

Linje: 28 Forslagsstiller: Et mindretall på 10 i landsstyret  

 
Sette inn et nytt punkt:  
 
(2) 
 

Arbeide for opprettelse av den prioriterte kystnasjonalparken, Storheia.  

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke. 
Vedtak: vedtatt 
 

Side: 8 

Forslag 8.17 

Linje: 27 Forslagsstiller: Steinar Nygaard 

Støtte aktivt åpningen av lukkede bekkefar i tettbygdeområder.  
 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke. 
Vedtak: avvist 
 

Side: 8 

Forslag 8.18 

Linje: 27 Forslagsstiller: Delegat 38 – Oskar Folland 

Til pkt. 4. Satsingsområde naturmangfold: Arbeide for at INON-begrepet som styringsverktøy 
ikke svekkes bl.a. ved utarbeiding av meldingen om kystskogbruket i regjering og storting. 
 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke. 
Vedtak: avvist 
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Side: 8 

Forslag 8.13 

Linje 39-43 Forslagsstiller: Oddvar Skre, Hordaland 

 
Tillegg i punkt 4 b, 1-3 
 
For å bidra til at dette oppnås vil Naturvernforbundet:  

(1) 
(2) Styrke støtten til lokalt vassdragsarbeid i samarbeid med andre organisasjoner 

gjennom anvendelse av vannforskriften og naturmangfoldloven,

Se hovedaktivitet 5 om Stopp raseringen av norsk vassdragsnatur 

 gjennom 

(3) 
vassdragsvernrådet og Samarbeidsrådet for vassdragssaker. 
Engasjere fylkes- og lokallag i arbeidet for å innhente aktuell informasjon fra sine  

 
områder, og i arbeidet med å skaffe eksterne midler til utredning av verneverdier. 

Forslagsstiller har endret sitt forslag til:  
 
Kapitel 4 (”Satsingsområde naturmangfold”) side 8, linje 40-41 
 
 (1) Styrke støtten til lokalt vassdragsarbeid i samarbeid med andre organisasjoner gjennom 
anvendelse av vannforskriften og naturmangfoldloven, gjennom vassdragsvernrådet og 
Samarbeidsrådet for vassdragssaker. 
(2) Engasjere fylkes- og lokallag i arbeidet for å innhente aktuell informasjon fra sine områder, og i 
arbeidet med å skaffe eksterne midler til utredning av verneverdier. 
 
Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises til fordel for følgende nye forslag 
 
1) Styrke støtten til lokalt vassdragsarbeid, blant annet gjennom å engasjere egne fylkes- og lokallag, 
samt samarbeide med andre organisasjoner gjennom anvendelse av vannforskriften og 
naturmangfoldloven, gjennom vassdragsvernrådet og Samarbeidsrådet for naturvernsaker. 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides. 
Vedtak: vedtatt 
 

Side: 8 

Forslag 8.14 

Linje: 44  Forslagsstiller: Et mindretall på 8 i landsstyret 

 
Stryke siste del av punkt (4):  
 
(4)  Arbeide for å hindre nye større vannkraftutbyggingsprosjekter og få flere vassdrag vernet. 
 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke. 
Vedtak: avvist 
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Side: 9 

Forslag 8.15 

Linje: 2-7 Forslagsstiller: Et mindretall på 12 i landsstyret 

 
Fjerne hele punkt 4 c) 
  

c) Motorferdselsloven må ikke åpne opp for fornøyelseskjøring og økt bruk av motorisert 
transport til fritidsaktiviteter. 

 
For å bidra til dette oppnås vil Naturvernforbundet: 

(1) Styrke motorferdselsnettverket og samarbeide nært med FRIFO, SRN og andre organisasjoner 
i påvirkningsarbeid. 

 

Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Innarbeides ikke 
Vedtak: avvist 

Arbeidsprogrammet som helhet ble enstemmig vedtatt. 

 

Øvrige forslag 
 

Side: 4 

Forslag 8.20 

Linje:  Forslagsstiller: Lars Haltbrekken. (23) 

Hvis NOA forslag (8.4) om regionsatsing vedtas bes arbeidsprogramkomiteen komme med 
forslag til halvering av arbeidsprogrammet.  
 
 
Prøvevotering 
Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke realitetsbehandlet 
Vedtak: 
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